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Dyskusyjna konieczność uzupełniania dokumentacji

sprawy i powtarzania niezbędnych czynności urzędowych

w postępowaniach pozostających w toku w momencie

wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku (Dz. U. poz. 1109).

Dylematy:

przedłużenie procedury oceny oddziaływania na środowisko;

przesunięcie terminu uzyskania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;

 zagrożenie utraty dofinansowania w zakładanej przez inwestora perspektywie czasowej;

brak możliwości realizacji inwestycji w ogóle;

zagrożone założenia i celowość większego projektu, którego przedmiotowe przedsięwzięcie jest

fragmentem.

Przykład inwestycji:

Budowa i przebudowa linii kolejowej wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów

służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź (ponowna

ocena).



Podjęte rozwiązania:

wystąpienie do inwestora z zapytaniem o wolę

uzupełnienia dokumentacji sprawy ze względu na

zmianę norm w zakresie dopuszczalnych poziomów

hałasu w środowisko;

jeżeli inwestor potwierdzi chęć zastosowania

zabezpieczeń zaprojektowanych z uwzględnieniem

uprzednio obowiązujących norm – RDOŚ wydaje

decyzję (postanowienie uzgadniające).
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Art. 112 Poś

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak

najlepszego stanu akustycznego środowiska, w

szczególności poprzez:

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co

najmniej na tym poziomie;

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do

dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Zagrożenia:

bezzasadnie wydane środki;

protesty społeczne;

odmienne stanowisko organu budowlanego.
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Dylemat

Ustalając środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji organ ma obowiązek zadbać o zachowanie

obowiązujących standardów jakości środowiska, biorąc jednak przy tym pod uwagę również względy

społeczne i ekonomiczne.

Przebudowa i budowa linii średnicowej Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia

Art. 80 ustawy ooś

1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało

przeprowadzone.
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Opozycyjne stanowiska (niezbędne do uzyskania przez inwestora

celem złożenia wniosku o wydanie decyzji wymaganej przez

rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia) organów biorących udział

w procesie inwestycyjnym (np. Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Warszawie i Mazowieckiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków), wynikające z potrzeby ochrony

odmiennych elementów (środowiskowych i kulturowych) przestrzeni

geograficznej wokół terenu planowanej realizacji inwestycji.

Przykład inwestycji

Budowa i przebudowa linii kolejowej wraz z budową i przebudową

infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie

środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa –

Łódź (ponowna ocena)

Dylemat

brak możliwości uzyskania decyzji realizacyjnej;

brak formalnych podstaw do podjęcia współpracy między organami (na zasadzie współdecyzyjności);

ustalenie relacji między decyzjami różnych organów;



Art. 62 ustawy ooś

1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się,

analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–c,

e) dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.



Decyzja MWKZ niezezwalająca na przeprowadzenie ekranów akustycznych na fragmencie przywoływanej

powyżej linii kolejowej przebiegającym przez miasto Milanówek.

Powód – zlikwidowanie relacji w postaci połączeń widokowych, rozpad na odrębne części miasta

podlegającego ochronie konserwatorskiej jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy.

Decyzja MKiDN utrzymująca w mocy ww. decyzję MWKZ

Powód – „ustawione ciągi ahistorycznych ekranów akustycznych stworzą wielkoformatowe,

agresywne struktury, prowadzące do degradacji zabytkowej przestrzeni, obniżając jej istotne wartości

krajobrazowe, oparte w głównej mierze na harmonijnym współistnieniu zabudowy i przyrody”.

Art. 174 Poś

1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie może powodować

przekroczenia standardów jakości środowiska.

2. Emisje polegające na:

1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi,

3) wytwarzaniu odpadów,

4) powodowaniu hałasu,

powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu, nie

mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza

terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny.

3. Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska utworzono

obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów

jakości środowiska poza tym obszarem.



Współpraca

źródło: razemdlamilanowka.pl

źródło: wiadomości.wpr24.pl



Ustalenia:

ponowna analiza akustyczna z zastosowaniem nowych norm w

zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

MWKZ przekaże inwestorowi informacje nt. najbardziej

cennych krajobrazowo i wizualnie rejonów sąsiedztwa linii

kolejowej

ponowna analiza wpływu realizacji inwestycji na przedmiot

ochrony konserwatorskiej w kontekście nowo proponowanych

rozwiązań ochrony akustycznej;

akceptacja MWKZ;

złożenie wniosku o PnB i ponowną ocenę ooś.



Brak akceptacji MWKZ na proponowane rozwiązania. I co dalej?

1. obszar ograniczonego użytkowania;

2. rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia na tym odcinku;

3. obniżenie prędkości jazdy składów kolejowych (rozwiązanie nieakceptowane przez

inwestora).
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Obszar ograniczonego użytkowania

Art. 135 Poś

1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo

z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem

zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni,

trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,

radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Art. 82 ustawy ooś

1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ:

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Art. 93 ustawy ooś

2.W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, właściwy organ może:

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska – stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli

konieczność ta nie została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Szeroki zakres uprawnień organizacji

ekologicznych w postępowaniach wymagających

udziału społeczeństwa, w szczególności możliwość

skutecznego złożenia odwołania od wydanej decyzji,

pomimo braku aktywności na wcześniejszych etapach

prowadzonego postępowania. Inwestor wobec braku

uwag, wniosków czy żądań przed wydaniem

rozstrzygnięcia nie ma możliwości wzięcia pod uwagę

oczekiwań organizacji i stworzenia próby uczynienia

im zadość.

Przykład inwestycji

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do

Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz

budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL)

Warszawa/Modlin

Dylemat

Dopuszczalność odwołania i postępowanie odwoławcze stwarzają możliwość naruszenia trwałości decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, co może skutkować przesunięciem lub utratą perspektywy na

dofinansowanie lub trudnościami z jego rozliczeniem w sytuacji podjętej realizacji przedsięwzięcia

(decyzja środowiskowa w tym przypadku ma rygor natychmiastowej wykonalności).



Organizacja ekologiczna
Data wysłania zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w 

postępowaniu na prawach strony

Towarzystwo Ochrony Przyrody 12.12.2011 r.

Klub Gaja 2.02.2012 r.

Towarzystwo Ochrony Herpetofauny „Tryton” 14.02.2012 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 12.03.2012 r.

Koło Warszawskie Sekcji Ornitologicznej PTZ 28.03.2012 r.

Odwołanie od decyzji wydanej 12 grudnia 2012 r. złożyła fundacja Greenmind
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Niezgodność metodyki zastosowanej do

przeprowadzenia analiz zawartych w raporcie

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

(wskazywanej przez autorów raportu jako

równorzędnej lub doskonalszej od referencyjnej) ze

wskazaniami organu ustalającego zakres tego raportu

(zapisami stosownego postanowienia).

Przykład inwestycji

Budowa cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Radom –

Sadków

Dylematy:

Zastosowanie metodyki innej niż referencyjna lub ta wskazana przez organ w postanowieniu ustalającym

zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko budzi wątpliwości natury formalnej (czy możliwa jest taka

zmiana bez ustalenia tego faktu z organem) oraz wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wydłużenie procedury może mieć niekorzystny wpływ na harmonogram realizacji inwestycji.

Zastosowanie odmiennej metodyki może przyjąć formę zarzutu i być podstawą do wniesienia odwołania.



Art. 12 Poś

1. Podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do

stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na

podstawie ustaw.

2. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki

referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:

1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej

zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy

chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie – w przypadku metodyki

modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku;

2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników – w przypadku

pozostałych metodyk.



Dziękuję za uwagę


