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Podgrupa ds. szkód 

w środowisku 

grupy roboczej 

ds. pozwoleń 

zintegrowanych



Cele grupy podgrupy
1. Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń 

pomiędzy organami właściwymi do spraw szkód w  środowisku i 

ochrony powierzchni ziemi, w tym współpracy międzynarodowej.

2. Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z 

procedurą wydawania decyzji administracyjnych z zakresu szkód 

w środowisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

3. Wypracowanie jednolitego podejścia do procedur 

administracyjnych i interpretacji aktualnych przepisów prawa.

4. Wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone środowisku oraz remediacji terenów 

zanieczyszczonych.

5. Rozpoznanie możliwości oraz źródeł pozyskiwania środków 

zewnętrznych na zadania własne organów ochrony środowiska 

w zakresie historycznych zanieczyszczeń i szkód w środowisku.



Skład grupy podgrupy

1. Ministerstwo Środowiska

2. Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska

3. regionalne dyrekcje ochrony środowiska

4. urzędy marszałkowskie



Eksperci

• NFOŚiGW/WFOŚiGW

• GIOŚ/WIOŚ

• Państwowe Instytuty Badawcze np.: 

PIG, GIG, IOŚ, IUNG

• Organy uzgadniające, np. GIS, WP 



Zasady działania podgrupy

• Spotkania 

• Wizyty studyjne

• Platforma komunikacyjna – poprzez 

stronę projektową sdr.gdos.gov.pl

• Korzystanie z dotychczasowych 

materiałów, ekspertyz grupy ds. PZ 

oraz innych grup roboczych   



Zasady działania podgrupy 

c.d

• ZAANGAŻOWANIE

• Zgłoszenie tematu = przygotowanie 

spotkania (wniosek z uzasadnieniem, 

propozycje ekspertów itp.)

• Wizyta studyjna = wniosek z 

uzasadnieniem, plan, kontakty itp.)



Zgłoszone tematy

• 9 RDOŚ-ów

• 1 Urz. Marszałkowski

• „Lista rankingowa”

• Ustalenie kolejności wg bieżących 

potrzeb



Lista rankingowa

• Finansowanie zadań RDOŚ w zakresie 

szkód i historycznych zanieczyszczeń (5)

• Rozporządzenie w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny (4)

• Wpisy do rejestrów (4)

• Ocena zagrożenia (3)

• Zmiany w przepisach (art. 15 i 20 

szkodówki, art. 101c ust. 3 pkt 3 Poś) 



Lista rankingowa c.d.
• Szkody w wodach

• Tereny wpisane do rejestrów starostów

• Tereny poradzieckie

• Wydobyty zanieczyszczony grunt, karty 

przekazania odpadów 

• Raporty początkowe

• Decyzje zwalniające z remediacji

• Rejestry-funkcjonowanie, uzupełnianie



Lista rankingowa c.d.
• Historyczne zanieczyszczenie wód

• Przeniesienie decyzji HZ

• Zmiana decyzji po terminie jej obowiązywania

• Wytyczne dla starostów

• Przepisy karne

• Szkody przyrodnicze-jednostka miary, decyzje na 

odstępstwa od zakazów

• Lokalizacja w decyzjach

• Stare „wysypiska”

• Pożary składowisk a ustawa szkodowa



Główny cel na rok 2018?

Powołanie 

GRUPY ds. szkód w środowisku 

na grudniowym Posiedzeniu 

Plenarnym Sieci 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”



Dziękuję za uwagę


