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Omówienie nowych przepisów:

 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw  



Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1712)

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

tj. z dniem 24 września 2019 r.



Zakres nowelizacji ustawy ooś

Zmiana 3 aktów prawnych:

 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 ustawy,

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zmiana 3 procedur w zakresie:

 ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

 strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,

 transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko.



POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH



Jakie przepisy stosujemy?

Do spraw prowadzonych na podstawie ustawy ooś oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (art.

378 ust. 2) wszczętych i niezakończonych przed dniem 24 września 2019 r. stosujemy – co do

zasady – przepisy dotychczasowe, a właściwość organów pozostaje taka sama jak przed tą datą do

zakończenia postępowania. Wyjątek stanowią przepisy, które nie wypływają na uprawnienia stron

postępowania, a jedynie usprawniają procedurę wydawania decyzji (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

nowelizującej).

W sprawach, które zostały długotrwale zawieszone przed dniem 1 stycznia 2017 r. i nie zostały

nadal zakończone pomimo zobowiązania inwestora do złożenia raportu, żądanie wszczęcia

postępowania będzie z mocy prawa uważane za wycofane. To umożliwi organowi zarchiwizowanie

sprawy. Warunkiem jest jednak skierowanie przez organ wezwania do inwestora do złożenia

raportu i upływ 2 lat od dnia doręczenia wezwania (art. 6 ustawy nowelizującej).



Zmniejszenie obciążeń RDOŚ

Przeniesienie kompetencji RDOŚ na organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach, w

których gmina jest inwestorem oraz w sprawach dotyczących terenów zamkniętych, a także

usunięcie kompetencji RDOŚ wynikający z ustawy – Prawo ochrony środowiska w sprawach

dotyczących przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych z wyjątkiem tych ustalonych przez

Ministra Obrony Narodowej (zmiana art. 75 i uchylenie art. 378 ust. 2 Prawa ochrony środowiska).

1) Szybsze wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji lokalnych,

2) Odciążenie RDOŚ od kwestii formalnych koncentrując zadania tych organów na

kwestiach merytorycznych,

3) Przyspieszenie postępowań prowadzonych przez RDOŚ dla kluczowych przedsięwzięć

infrastrukturalnych istotnych dla rozwoju regionalnego i krajowego.



„Gmina inwestorem”

W sprawach, w których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego , RDOŚ zamiast

opinii dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia (nowy art. 64 ust. 1d). Postanowienie RDOŚ

można zaskarżyć w zażaleniu na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia z II grupy.

RDOŚ Lublin postulował wydłużenie czasu na wydanie takie postanowienia do 21 lub

30 dni. Pozostał termin 14 dni, tak jak w przypadku innych opinii i uzgodnień. W razie

niedotrzymania tego terminu, RDOŚ powinien zastosować art. 36 Kpa (zawiadomienie

o niezałatwieniu sprawy w terminie).



Wątpliwości zgłaszane m.in. przez RDOŚ Kraków i RDOŚ Wrocław

W poprzednim stanie prawnym przy zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kwestią

problematyczną, szczególnie wobec rozbieżnego orzecznictwa sądowego, było ustalenie organu

właściwego do zmiany decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w związku

ze zmianą kompetencji w zakresie inwestycji gminnych. W nowym stanie prawnym sytuacja

odwróciła się – decyzje będzie wydawał RDOŚ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozostanie właściwy do uchylenia, zmiany lub

stwierdzenia nieważności wydanej przez siebie decyzji przed dniem 24 września 2019 r., co

wynika wprost z przepisów przejściowych (art. 4 ust. 5 ustawy nowelizującej).



Likwidacja zbędnych elementów postępowania

Dla przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko organ – zamiast postanowienia, które było niezaskarżalne – od razu wyda decyzję

środowiskową (uchylenie art. 63 ust. 2). Zgodnie zaś z nowym art. 84 ust. 1 zdanie drugie, w

przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

właściwy organ stwierdza (obligatoryjnie) w decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o

których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a.

1) Uproszczenie i przyspieszenie postępowania,

2) Uniknięcie w praktyce sytuacji, gdy mimo uchylenia decyzji w obrocie prawnym

funkcjonuje nadal rozstrzygnięcie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny.



Zawiadomienie stron przez publiczne obwieszczenie

Art. 74 ust. 3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje

się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

1) W poprzednim stanie prawnym przepis enumeratywnie wymieniał rodzaje

postępowań, w których art. 49 Kpa znajdzie zastosowanie.

2) Zgodnie z obecnym rozwiązaniem, przepis ten będzie miał zastosowanie ogólnie do

wszystkich postępowań w sprawie decyzji środowiskowej.

3) Zastosowanie art. 49 Kpa nie będzie możliwe w przypadku postępowania ws. ponownej

oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ jest to postępowanie wpadkowe w toku

postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycyjnej. Strony muszą być

zawiadamiane według jednolitych reguł – właściwych dla postępowania głównego.



Ograniczenie liczby załączników do wniosku o wydanie decyzji

Zniesiono m.in. konieczność dołączenia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wypisów z

rejestru gruntów, gdy liczba stron postępowania przekracza 10. W razie wątpliwości organ może

wezwać inwestora do dołączenia wypisów z rejestrów gruntów, w zakresie niezbędnym do

wykazania, że liczba stron przekracza 10 (nowy art. 74 ust. 1a).

1) Obniżenie kosztów postępowania po stronie inwestora,

2) Skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji,

3) Niezbędny zakres oznacza, że inwestor powinien przedłożyć wypisy z ewidencji gruntów

potwierdzające, że liczba stron jest równa lub większa niż 11.



Zmiana definicji obszaru oddziaływania

Art. 74 ust. 3a. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do

nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w

wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten

rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym

przeznaczeniem.



Zmiana definicji obszaru oddziaływania

Zmiana definicji obszaru oddziaływania, a co za tym idzie – przymiotu strony postępowania –

uniezależnia te pojęcia od podziału geodezyjnego terenu (granice działek ewidencyjnych), który

nie powinien mieć wpływu na merytoryczne aspekty oddziaływania inwestycji (nowy art. 74 ust.

3a pkt 1).

1) Zmianie uległo tylko jedno z kryteriów – kryterium bezpośredniego sąsiedztwa – które

zostało zastąpione kryterium odległościowym 100 m,

2) Kryteria są od siebie niezależne – zmiana nie pozbawi statusu strony podmiotów

legitymujących się prawem rzeczowym do nieruchomości znajdujących się w strefie

przekroczeń standardów środowiska czy w zasięgu znaczącego oddziaływania, które

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości,

3) Prawo rzeczowe oznacza prawo do określonej rzeczy; wśród praw rzeczowych wyróżnia

się własność, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone; kwalifikowanie

prawa rzeczowego powinno być przedmiotem indywidualnej analizy.



Zgodnie z poprzednio obowiązującym art. 74 ust. 3a pkt 1 stroną był właściciel nieruchomości B,

podczas gdy właściciel nieruchomości A nie był stroną. Teraz sytuacja wygląda odwrotnie.



Według starych przepisów obszar oddziaływania według pierwszego kryterium obejmował 

7 działek.



Po wprowadzeniu kryterium odległościowego w miejsce kryterium bezpośredniego sąsiedztwa 

liczba działek określanych zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 wzrasta z 7 do 23. 



Nieuregulowany i nieujawniony stan prawny nieruchomości

Definicje legalne na potrzeby ustawy:

Art. 74 ust. 3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie

przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo

innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa

rzeczowe.

Art. 74 ust. 3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub

ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych

umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub

użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać

przedsięwzięcie.



Nieuregulowany i nieujawniony stan prawny nieruchomości

W sytuacji nieaktualnych danych w rejestrach właściwych do ustalenia stron postępowania, przy

braku możliwości ustalenia spadkobierców strony zmarłej w toku postępowania, zawieszenie

postępowania nie będzie konieczne (art. 74 ust. 3c). Dotychczas obowiązek zawieszenia

postępowania w takiej sytuacji blokował wydanie decyzji nawet przez kilka lat (przykład

postępowania prowadzonego przez RDOŚ Rzeszów – zawieszenie na 7 lat).

Wprowadzenie do ustawy domniemania prawdziwości danych zawartych w dokumentach

przedłożonych przez wnoszącego podanie (art. 74 ust. 3b) powoduje, że zawieszenie

postępowania w sprawie decyzji środowiskowej w sytuacji śmierci stron postępowania lub

nieaktualnych danych w momencie wszczęcia postępowania nie będzie koniecznie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy (art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej)

instrumenty te będą mogły być stosowane także w sprawach wszczętych i niezakończonych

przed dniem 24 września 2019 r.



Uprawnienie /obowiązki GDOŚ i RDOŚ w razie stwierdzenia nieprawidłowości w 

zakresie wydawania decyzji środowiskowych przez JST

Zmiana art. 76:

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4,

lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor

ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności

wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do spraw dotyczących wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.



Uprawnienia / obowiązki RDOŚ i GDOŚ

Treścią wystąpienia RDOŚ może być jedynie w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności.

Przedmiot wystąpienia jest jednak zasadniczo otwarty i może obejmować m.in. wniosek o

wznowienie postępowania czy też odwołanie od decyzji lub skargę do WSA, a zatem podmiot

właściwy do przyjęcia wystąpienie będzie zależał od indywidualnej sprawy i będzie ustalany

każdorazowo na podstawie innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w

szczególności na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

RDOŚ może przekazać GDOŚ sprawę do rozpoznania ze względu na szczególną wagę lub zawiłość

sprawy. Przekazanie sprawy wymaga uzasadnienia. W postępowaniach wszczętych w wyniku

wniosku lub wystąpienia RDOŚ lub GDOŚ organom tym przysługują prawa stron w postępowaniu.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy, jeżeli GDOŚ nie skierował wystąpienia przed

dniem wejścia w życie nowelizacji, organem właściwym do rozpatrzenia sprawy pozostaje

właściwy RDOŚ.



Uprawnienia / obowiązki RDOŚ i GDOŚ

RDOŚ w ramach przyznanych kompetencji będzie działał z urzędu. Działanie to ma niejako

charakter nadzorczy i podobnie, jak w przypadku wszystkich działań nadzorczych może być

podejmowane na podstawie wszelkich informacji posiadanych przez organ (zgodnie z wiedzą

powziętą samodzielnie przez organ, bądź na podstawie ogólnodostępnych doniesień z mediów

czy też na podstawie informacji przekazywanych przez obywateli lub inne instytucje państwowe).

Informacja o ewentualnych nieprawidłowościach może pochodzić z dowolnego źródła, a organ

mimo to działa z urzędu, nie na wniosek.

RDOŚ powinien przeanalizować każdorazowo na wstępie, czy przykładowo pismo mieszkańców

gminy sprzeciwiające się budowie jakiejś inwestycji należy zakwalifikować jako skargę lub

wniosek z działu VIII Kpa czy też wniosek o podjęcie działań w trybie art. 76 ustawy ooś.



Uprawnienie RDOŚ do inicjowania działań kontrolnych na dalszych etapach procesu 

inwestycyjnego 

Zmiana art. 76

W przypadku stwierdzenia, że decyzja środowiskowa została wydana bez uzyskania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taka decyzja była wymagana,

właściwy RDOŚ kieruje wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji (art. 76 ust. 3).

W przypadku stwierdzenia, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, mimo

braku wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wniósł sprzeciwu

do zgłoszenia robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu

budowlanego lub jego części, właściwy RDOŚ może skierować wniosek odpowiednio: o

wstrzymanie prowadzenia robót budowalnych albo o wstrzymanie użytkowania

obiektu budowlanego lub jego części (art. 76 ust. 4).



Sprawy prowadzone na podstawie Prawa budowlanego

W powiązaniu z rozszerzeniem kompetencji RDOŚ w tym zakresie nastąpiło uszczelnienie

przepisów ustawy – Prawo budowalne (art. 2 ustawy nowelizującej).

Zmiana przepisów stanowi tylko doprecyzowanie obowiązujących poprzedni rozwiązań, które

budziły w praktyce wątpliwości interpretacyjne. Znowelizowane przepisy Prawa budowalnego

usuwają te wątpliwości i wskazują wprost przypadki, w których uzyskanie decyzji środowiskowej

jest wymagane przed rozpoczęciem budowy, a także jednoznaczne wskazują, że zmianą sposobu

użytkowania będzie podjęcie w obiekcie budowlanym działalności zaliczanej do przedsięwzięć

wymagających uzyskania decyzji środowiskowej.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zniesienie obowiązku badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z 
miejscowym planem, jeżeli plan został uchwalony (art. 80 ust. 2) oraz 
obowiązku załączania do wniosku o wydanie decyzji wypisu i wyrysu z 

miejscowego planu, jeżeli plan został uchwalony (art. 74 ust. 1 pkt 5) w 
przypadku:

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków. 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zniesienie obowiązku 

przedkładania wypisu i wyrysu z miejscowego planu:

inwestycje mieszkaniowe i inwestycje towarzyszące realizowane 
na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Zmiana:

art. 64 ust. 2 pkt 3, 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 3 pkt 3

(aktualnie inwestycje te są zwolnione z obowiązku badania zgodności

z miejscowym planem przed wydaniem dśu - art. 80 ust. 2)



Autorzy prognozy i raportu ooś

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać:

datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcą prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów.

Nowy przepis: art. 51 ust. 2 pkt 1 lit g

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy
wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów.

Załączniki, uzupełnienia, streszczenia raportu, przedkładane w wyniku prowadzonego postępowania

wyjaśniającego, stanowiące treść raportu, powinny być podpisane przez autora raportu, a w przypadku

zespołu autorów przez wszystkich członków zespołu, nie tylko przez kierującego zespołem, jak

wynikało z poprzednio obowiązującego art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy.



Autorzy prognozy i raportu ooś

Art. 74a. ust. 2. pkt 2

Autorem prognozy lub raportu, a w przypadku zespołu autorów - kierującym
tym zespołem powinna być osoba, która:

ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia
pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów
przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub
prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie
członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Poprzednio 5-letnie doświadczenie lub udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów ooś.



Autorzy prognozy i raportu ooś

Przepis przejściowy:

Art. 8. Do przedsięwzięć, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub uzgodniono zakres i

stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na

środowisko, stosuje się art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

dotychczasowym.



Termin posługiwania się decyzją środowiskową (art. 72)

Złożenie wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej lub dokonanie zgłoszenia budowy lub

wykonania robót budowlanych może nastąpić zasadniczo w terminie 6 lat od dnia, w którym

decyzja środowiskowa stała się ostateczna. Zgodnie z nowymi przepisami, przy ubieganiu się o

wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej do 10 lat nie trzeba będzie wykazywać, że

przedsięwzięcie jest realizowane etapowo. Ponieważ celem przepisu będzie w dalszym ciągu

wydłużenie terminu ważności decyzji, wniosek w tej sprawie powinien być złożony możliwie

najpóźniej przed upływem tego terminu, czyli nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w

którym decyzja stała się ostateczna. Konieczne będzie jedynie uzyskanie od organu, który wydał

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowiska, że aktualne są

warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub

postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.



Nowy przepis: art. 86d

1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia:

1) zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach,

2) umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

- jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący

podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie

wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

3. Przepisu art. 98 i art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje

się.



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

zmiana art. 378 ust. 2

 art. 115a – wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

 art. 149 – przyjmowanie wyników okresowych pomiarów wielkości emisji

 art. 150 – przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania zezwoleń

 art. 178 – postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia

pomiarów lub ich przedkładania

 art. 183 – wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

atmosferycznego, na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych

 art. 237 – decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

 art. 362 – decyzja w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub

przywrócenia środowiska do stanu właściwego



STRATEGICZNE OCENY

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO



Istotne zmiany:

 konieczność przeprowadzenia oceny tylko dla tych miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, które wyznaczają ramy dla

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

 likwidacja konieczności przeprowadzania strategicznej oceny w przypadku

projektów dokumentów, które przygotowywane są wyłącznie dla celów obrony

narodowej lub obrony cywilnej, a także projektów finansowych lub budżetowych;

 obowiązek dostarczenia przez podmiot opracowujący projekt dokumentu

informacji o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 (mających wpływ na

rozstrzygnięcie w zakresie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny),

dotyczących charakteru planowanych działań, rodzaju i skali oddziaływania na

środowisko oraz cech obszaru objętego odziaływaniem.



Projekty wymagające strategicznej oceny (art. 46)

1. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz

strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez

organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja

może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on

bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.

2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w

przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w ust. 1.



Wątpliwości m.in. RDOŚ Warszawa, RDOŚ Gdańsk, 
RDOŚ Lublin i RDOŚ Kielce

1. Ustawa nie określa, kto stwierdza czy dany projekt jest dokumentem, o którym mowa w art.

46 ust. 1 – czy dokument wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko lub czy realizacja dokumentu może spowodować

znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.

2. Wątpliwości budzą sformułowania takie jak: „wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji

przedsięwzięć” czy „niewielkie modyfikacje”.

To na podmiocie opracowującym spoczywa każdorazowo obowiązek ustalenia, czy dany projekt

dokumentu lub jego projekt kwalifikuje się do strategicznej oceny, a następnie zwrócenia się do

organu który przeprowadza taką ocenę.

Zmiana jest zgodna z regulacjami wspólnotowymi i stanowi bezpośrednią transpozycję dyrektywy

SEA. Sama dyrektywa nie zawiera definicji opisanych sformułowań, dlatego tym bardziej próba

jego zdefiniowania na poziomie prawa krajowego nie była możliwa. Mogłoby to skutkować

niezgodnością z prawem UE. Ze względu na różnorodność dokumentów podlegających

strategicznej ocenie, możliwość odstąpienia od jej przeprowadzenia powinna być indywidualnie

badana. Doprecyzowanie przepisów stanowi potwierdzenie dotychczasowej praktyki.



TRANSGRANICZNE OCENY

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO



Istotne zmiany:

 zniesienie obowiązku tłumaczenia przez inwestora dokumentacji na języki

urzędowe wszystkich państw, w których realizacja inwestycji może oddziaływać na

środowisko – jeżeli będzie to dotyczyć więcej niż dwóch państw; w praktyce

oznacza to możliwość przetłumaczenia dokumentacji na język angielski (chyba, że

Polska będzie związana z danym państwem umową bilateralną), co przełoży się na

zmniejszenie wydatków na tłumaczenia dokumentów;

 zniesienie obowiązku tłumaczenia przez inwestora dokumentów, które nie są

wymagane w świetle obowiązujących Polskę przepisów prawa międzynarodowego,

a których przekazywanie stronom narażonym generowało dotychczas dodatkowe

koszty;

 zmiany dotyczące tłumaczenia niezbędnej dokumentacji zostały wprowadzone

odpowiednio także w zakresie postępowań transgranicznych dla projektów

dokumentów strategicznych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


