
Porozumienie i współdziałanie

w ocenie oddziaływania na 

środowisko

art. 75 ust 5 ustawy „… o ocenach 

oddziaływania na środowisko”

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

W POZNANIU



Art. 75 ust 5

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

wykraczającego poza obszar jednego województwa decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa 

część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, 

w porozumieniu z zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony 

środowiska.



Art. 75 ust 5 – w teorii

.
Makowski Marcin (CASUS.2012.2.47) – teza 1
.

Porozumienie przy wydawaniu decyzji powinno obejmować wspólną 

zgodę organów współdziałających na konkretną treść 

proponowanego rozstrzygnięcia, co w przypadku decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach następuje w trakcie postępowania 

dotyczącego wydania przedmiotowego aktu. [...] Organ 

współdziałający nie współuczestniczy z organem głównym w 

prowadzeniu postępowania, lecz przede wszystkim przyczynia się do 

poszerzenia jego wiedzy o dodatkowe informacje dotyczące 

zakresu jego właściwości miejscowej, a wyrażone przez niego 

stanowisko musi zostać uwzględnione przez organ wydający decyzję



Art. 75 ust 5 – w teorii

.
Makowski Marcin (CASUS.2012.2.47) – teza 2
.

Obowiązek wystąpienia do organu współdziałającego w ramach 

porozumienia przy wydawaniu decyzji aktualizuje się po 

zakończeniu postępowania wyjaśniającego, a przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Makowski Marcin (CASUS.2012.2.47) – teza 3
.

Z treści postanowienia wydanego przez organ współdziałający powinno 

wynikać, iż przedmiotem porozumienia jest projekt konkretnego 

rozstrzygnięcia w zakresie warunków środowiskowych realizacji 

przedsięwzięcia. W szczególności treść sentencji postanowienia 

powinna wskazywać nazwę planowanego przedsięwzięcia



Art. 75 ust 5 – w teorii

.

Brak komentarzy
.

Brak orzeczeń sądów w tej sprawie
.



Art. 75 ust 5 – w praktyce

.

Na przykładzie przedsięwzięcia:

Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II 

(E20 i C-E20) – Pozostałe roboty
.



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.
II Paneuropejski Korytarz 

Berlin – Poznań – Warszawa –

Brześć – Mińsk – Smoleńsk –

Moskwa – Niżny Nowogród. 

W Polsce stanowi on część 

Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej (TEN-T).

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Pan-European_corridors.svg 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smole%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BCny_Nowogr%C3%B3d


Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.
Województwo lubuskie:

 Długość: 78,582 km

 Ilość powiatów: 3

 Ilość gmin: 8



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.
Województwo wielkopolskie:

 Długość: 237,200 km

 Ilość powiatów: 8

 Ilość gmin: 24



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.
Województwo łódzkie:

 Długość: 81,622 km (E20)

30,62 km (CE20)

 Ilość powiatów: 4

 Ilość gmin: 15



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.
Województwo mazowieckie:

 Długość: 60,378 km (E20)

115,83 km (CE20)

 Ilość powiatów: 7

 Ilość gmin: 22



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.
Województwo lubelskie:

 Długość: 35,408 km (CE20)

 Ilość powiatów: 1

 Ilość gmin: 5



Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) – Pozostałe roboty

.

Łącznie:
Długość: 457,782 km (E20)

181,858 km (CE20)

Razem: 640 km

Liczba województw:  5

Ilość powiatów: 23

Ilość gmin: 74



Art. 75 ust 5 – w praktyce

.
1. Uzupełnianie raportu;

a. przesłanie raportów (po wszczęciu postępowania) do 

wszystkich RDOŚ, w celu ich weryfikacji,

b. zebranie uwag od RDOSi,

c. wystąpienie do wnioskodawcy o uzupełnienie raportu i 

przesłanie uzupełnień w rozbiciu na poszczególne 

województwa,

d. przesłanie uzupełnień do RDOSi

e. SPOTKANIE

.



Art. 75 ust 5 – w praktyce

.
2. Udział społeczeństwa;

a. wystąpienie do RDOSi o wyłożenie raportów w swoich 

siedzibach,

b. przesłanie raportów i wszystkich uzupełnień do RDOSi ,

c. poinformowanie poprzez opublikowanie o możliwości 

zapoznania się z raportem w siedzibach RDOSi i złożenia 

uwag w tych organach,

d. po upływie 21 dni, przesłanie wszystkich uwag i wniosków do 

RDOŚ Poznań,

.



Art. 49 kpa – w praktyce

.
Publikowanie obwieszczeń:

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach 

organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego

ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa 

się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia,
.



Art. 49 kpa – w praktyce

.
1. Publikowanie obwieszczeń:

b. Organ informuje strony o swoich czynnościach poprzez 

obwieszczenie, które publikuje:

 Na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu,

 Na stronie internetowej

 Występuje do 74 gmin oraz 4 Rdosi o publikację ogłoszenia w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce,

.



Art. 49 kpa – informowanie stron postępowania

.
Elementy pisma przewodniego o podanie do publicznej wiadomości

.
Co podać do publicznej 

wiadomości

Na jak długo

Od kiedy liczyć

Prośba o zwrot obwieszczenia

Prośba o informacje o sposobie i terminie podania do publicznej 

wiadomości



udział społeczeństwa

.
Elementy pisma przewodniego o podanie do publicznej wiadomości

.
Co podać do publicznej 

wiadomości

Na jak długo

Prośba o zwrot ogłoszenia

Prośba o potwierdzenie podania do publicznej wiadomości – podpis 

i pieczątka

Prośba o informacje o sposobie i terminie podania do publicznej 

wiadomości



Najczęstsze błędy

.Prośba o wywieszenie obwieszczenia o udziale społeczeństwa

.



Najczęstsze błędy

.Prośba o wywieszenie obwieszczenia o udziale społeczeństwa

.



Najczęstsze błędy… i tłumaczenia

.
Prośba o wywieszenie obwieszczenia o udziale społeczeństwa

.



Najczęstsze błędy

.Prośba o wywieszenie obwieszczenia na 14 dni

.



Jak sobie radzić z taką ilością obwieszczeń?

16 różnych obwieszczeń ok. 1000 potwierdzeń

początek koniec długość uwagi początek koniec długość uwagi

2012-05-28 2012-06-19 22 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-24 2012-06-08 15 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-28 2012-07-17 50 ok. 2012-05-28 2012-07-17 50 ok.

2012-05-28 2012-06-11 14 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-29 2012-06-27 29 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-25 2012-06-11 17 ok. 2012-05-28 2012-06-18 21 ok.

2012-05-25 2012-06-08 14 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-28 2012-06-12 15 ok. 2012-05-28 2012-06-20 23 ok.

2012-05-25 2012-06-11 17 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-25 2012-06-12 18 ok. 2012-05-28 2012-06-20 23 ok.

2012-05-25 2012-06-07 13 za krótko! 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-25 2012-06-11 17 ok. 2012-05-28 2012-06-20 23 ok.

2012-05-28 2012-06-19 22 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-24 2012-06-08 15 ok. 2012-05-29 2012-06-18 20 ok.

2012-05-28 2012-06-12 15 ok. 2012-05-25 2012-06-19 25 ok.

2012-05-24 2012-06-08 15 ok. 2012-05-28 2012-06-19 22 ok.

2012-05-25 2012-06-25 31 2012-05-24 2012-06-25 32 ok.

2012-05-29 2012-06-11 13 za krótko! 2012-05-29 2012-06-18 20 ok.

wystąpienie o opinie Sanepidu udział społeczeństwa



Opracowanie treści decyzji - problemy 

.
Ujednolicenie treści warunków

.



Opracowanie treści decyzji - problemy 

.
Uwzględnienie warunków nałożonych przez poszczególne Rdosie o różnym 

stopniu uszczegółowienia

.



Opracowanie treści decyzji - problemy 

.

1. Ujednolicenie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub 

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2. Nadzór przyrodniczy,

3. Zakres analizy porealizacyjnej,

4. Kompilacja uzasadnienia,

Projekt decyzji uzgodniony



Podsumowanie postępowania 

.

1. Długość trwania:   25.07.2011 r. – 19.10.2012 r.    452 dni.

2. Liczba stron decyzji:  92,

3. 38 stron – charakterystyka przedsięwzięcia

4. 28 stron – warunki realizacji przedsięwzięcia

Stwierdzenie jednego z wójtów gminy przez który przebiega inwestycja:

„… decyzja wydana błyskawicznie…”



Dziękuję za uwagę

.


