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Posiedzenia Grupy ds. OOŚ w 2018 roku

• 24 stycznia 2018 r. - Podgrupa ds. inwestycji kolejowych - usprawnienie
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wypracowanie
dobrych praktyk i rozwiązań w obszarze zagadnień środowiskowych,
umożliwiających usprawnienie i przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych PKP
PLK S.A., w tym m.in. w zakresie uzyskiwania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i uzgodnień w ramach ponownej oceny.

W skład podgrupy wchodzą przedstawiciele 8 Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Środowiska (Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Białystok, Gdańsk, Poznań,
Warszawa),przedstawiciel GDOŚ, przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
przedstawiciele PKP PLK S.A. oraz jako obserwator przedstawiciel Jaspers.

 15 czerwca 2018 r. - „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast
powyżej 100 000 mieszkańców” istniejące uregulowania prawne związane z
legalizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
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Poruszane zagadnienia

24 stycznia 2018 r. - kontynuacja prac w zakresie usprawnienia postępowań
związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
kolejowych, w tym:

• przedyskutowano kwestie związane z przepływem informacji na linii rdoś/ PKP PLK S.A.,
RDOŚ

• omówiono kwalifikację przedsięwzięć kolejowych, zakres wniosków o wydanie decyzji
środowiskowej, załączniki do wniosku (mapy, zestawienia tabelaryczne działek
inwestycyjnych),

• kompensacja przyrodnicza a zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym - wycinka drzew z
pasa 15 m od toru prowadzona w oparciu o przepisy z ustawy
o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r.
Na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego

• ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska zlecane przez PKP PLK S.A  - wody opadowe i 
roztopowe, zanieczyszczenie powierzchni ziemi, oddziaływanie na przyrodę



 15 czerwca 2018 r. - posiedzenie Grupy ds. OOŚ

 „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 000
mieszkańców” - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu
planu - Piotr Czarnocki (MŚ), Małgorzata Hajto (Instytut Ochrony Środowiska,
Państwowy Instytut Badawczy).

Zakres planów, konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny, sprawne
procedowanie.

 istniejące uregulowania prawne związane z legalizacją przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko



LEGALIZACJA c.d.

Dotychczasowe stanowisko GDOŚ i RDOŚ w kwestii decyzji środowiskowej dla 
zrealizowanego przedsięwzięcia (opierające się na dotychczasowym orzecznictwie UE i 
Trybunału) było takie, że zasadniczo nie dopuszczało się takiej możliwości z wyjątkami: 

1) gdy przedsięwzięcie zostało zrealizowane bez uzyskania pozwolenia na 
budowę/dokonania zgłoszenia, ale przed realizacją została wydana decyzja 
środowiskowa, 

2) gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla przedsięwzięcia, które 
następnie zostało zrealizowane bez pozwolenia na budowę/zgłoszenia została uchylona 
wyrokiem sądu administracyjnego, w związku z czym istnieje konieczność ponownego jej 
wydania,  

3) gdy realizacja przedsięwzięcia została już rozpoczęta, ale jest na takim etapie, który 
umożliwia przeprowadzenie ooś w pełnym zakresie, a w szczególności nie wystąpiło 
oddziaływanie przedsięwzięcia, prowadzące do nieodwracalnych zmian w środowisku 
lub oddziaływanie, któremu na tym etapie nie można już zapobiec bądź ograniczyć. 



Możliwość zweryfikowania powyższego stanowiska dają obecnie wyroki Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017 i 2018  roku, który stwierdził, że pod pewnymi 

warunkami można przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

zrealizowanego. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193205&pageIndex=0
&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=339610

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199767&pageIndex=0
&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=340382

Orzeczenie Trybunału nie powoduje konieczności lecz daje możliwość zmiany 
przepisów i praktyki orzeczniczej w kierunku zmiany polskich przepisów. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193205&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=339610
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199767&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=340382


Sentencja  wyroku z 26 lipca 2017 roku.

„W wypadku zaniechania przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wymaganej dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., prawo Unii z jednej strony nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek usuwania sprzecznych z prawem skutków tego zaniechania, 
a z drugiej strony nie stoi na przeszkodzie temu, by ocena tego oddziaływania została 
przeprowadzona tytułem legalizacji po wybudowaniu i oddaniu do użytku danej instalacji, 
pod warunkiem że:
– przepisy krajowe umożliwiające tę legalizację nie stwarzają zainteresowanym okazji 
do obejścia norm prawa Unii lub uchylenia się od ich stosowania
– ocena przeprowadzona tytułem legalizacji nie dotyczy jedynie oddziaływania tej 
instalacji na środowisko w przyszłości, ale uwzględnia skutki dla środowiska, które 
wystąpiły od czasu wybudowania tej instalacji



Harmonogram prac Grupy ds. OOŚ 
na 2019 rok

I. Kontynuacja prac  dotycząca analizy istniejących uregulowań prawnych związanych  z 
legalizacją samowoli budowlanych w kontekście wypracowania prawnych regulacji 
odnoszących się do możliwości zalegalizowania samowoli w przypadku przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

• planowana wizyta studyjna do Włoch – wymiana doświadczeń w kontekście 
postępowań dotyczących legalizacji przedsięwzięć.  

I. Zagadnienia klimatyczne – kontynuacja zagadnień. 

II. Inwestycje drogowe - odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi,  kolizja przepisów drogowych i ochrony środowiska.

III. Bieżąca identyfikacja potrzeb i spraw wymagających wypracowania jednolitego 
stanowiska w postępowaniach ooś m.in. W przypadku : 

• fotowoltaiki - wyliczanie powierzchni zabudowy, dzielenie przedsięwzięć w sposób 
pozwalający na uniknięcie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

• stacji bazowych telefonii komórkowej i ich kwalifikacji do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko - interpretacje odnośnie miejsc dostępnych dla 
ludzi, z uwagi na różne orzecznictwa w tym zakresie



Harmonogram prac Grupy ds. OOŚ 
na 2019 rok

IV. Udział PGW Wody Polskie w postępowaniach związanych z ocenami oddziaływania na 
środowisko (podział kompetencji merytorycznych, oczekiwania rdoś)

V. Przeprowadzenie ponownej analizy podejścia Instytucji Zarządzających Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi do oceny dokumentacji środowiskowej uzyskanej dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z regionalnych programów operacyjnych, w tym 
dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji 
umarzających postępowanie, pism organów właściwych do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzających, że planowane przedsięwzięcia 
nie wpisują się do katalogu przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach w świetle ostatnio wydawanych wyroków 
sądowych z których wynika, że przez możliwość weryfikacji dokumentacji 
środowiskowej należy rozumieć jedynie ocenę formalną, czy dokumentacja obejmuje 
cały projekt i czy została złożona, nie dotyczy natomiast merytorycznej ingerencji w 
treść rozstrzygnięcia organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej”

VI. Rozporządzenie RM w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu w kontekście opiniowania i uzgadniania 
inwestycji rolniczych.



Dziękuję za uwagę 
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