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Posiedzenia Grupy ds. OOŚ w 2019 roku

15-17 kwietnia 2019 r. (Olsztyn) 

 Analiza istniejących uregulowań prawnych związanych z legalizacją przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (przegląd  orzeczeń wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017 i 2018  roku,  możliwość ,  
zasadność i zakres ewentualnych zmian w tym zakresie w polskim prawodawstwie) 

Zaproszeni prelegenci : 

• Marcin Adamczyk, radca prawny  - analiza prawna  przepisów środowiskowych 

• Maciej Kotarski  - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

• Dominik Pływaczewski - radca prawnym (Prawo budowlane)  

 Michelin Olsztyn S.A – wizyta studyjna, prezentacja zakładu 



Posiedzenia Grupy ds. OOŚ w 2019 roku

30 października 2019 r. (Warszawa) 

 Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027, w szczególności w kontekście adaptacji do 
zmian klimatu oraz analiz klimatycznych przedsięwzięć

(Miejskie Plany Adaptacji) - Piotr Czarnocki  - Ministerstwo Klimatu 

 Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – nowe regulacje prawne 



Legalizacja przedsięwzięć

Możliwość dyskusji w zakresie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
realizowanego/zrealizowanego i ewentualnej modyfikacji polskich przepisów prawnych
stworzyły obecnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017 i 2018 roku,
orzekającego w dwóch włoskich sprawach. Członkowie Grupy przeanalizowali zatem
wspomniane przypadki

Dyskusja i doświadczenia regionalnych dyrekcji ochrony środowiska pokazały, że są pewne
wyjątkowe sytuacje, w których pomocna byłaby możliwość wydania decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia zrealizowanego (przedsięwzięcia zrealizowane na podstawie pozwoleń
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej).



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

Sprawy, w których orzekał TSUE

Przypadek 1

OOŚ została przeprowadzona po wybudowaniu instalacji i uzyskaniu pozwolenia na
budowę.
W tej sprawie inwestor ubiegał się o decyzję środowiskową lecz w toku postępowania
zmieniły się regulacje prawne, powodujące że przedsięwzięcia o mocy cieplnej
nieprzekraczającej określonego progu nie wymagały już takiej decyzji.
W konsekwencji powyższego udzielono inwestycji zezwolenia na budowę
i eksploatację. W wyniku postępowań odwoławczych i skargowych uznano, że
zmienione regulację prawne są niezgodne z dyrektywą unijną, w związku z czym
przedsięwzięcie wymaga zbadania wpływu na środowisko. Przeprowadzona została
więc ocena oddziaływania na środowisko.
Skarga do TSUE - dokonana ocena nie była zgodna z przepisami prawa unijnego
ponieważ została dokonana po wybudowaniu danej instalacji.



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

Przypadek 2.

Zwiększenie mocy instalacji do produkcji energii elektrycznej z biogazu.

Nie przeprowadzono postępowania w sprawie ooś, gdyż nie było to wymagane
przepisami krajowymi, które następnie zostały uznane za niezgodne z dyrektywą
unijną 2011/92/UE i uchylone.

Sprawa w postępowaniu głównym dotyczy projektu zwiększenia mocy istniejącej
instalacji zasilanej biogazem, w odniesieniu do której władze regionalne zdecydowały,
że nie było konieczne przeprowadzanie wstępnego badania konieczności ooś.

W wyniku postępowań odwoławczych i skargowych uznano, że zmienione regulacje
prawne są niezgodne z dyrektywą unijną, w związku z czym przedsięwzięcie wymaga
przeprowadzenia procedury w sprawie ooś.



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

Analizując powyższe przypadki TSUE w obu sprawach orzekł podobnie, tzn. że:

 prawo Unii nie stoi na przeszkodzie krajowym przepisom prawa, które w pewnych
wypadkach pozwalają na konwalidację (uznanie nieważnej czynności prawnej za ważną ze

wszystkimi związanymi z nią skutkami prawnymi) operacji lub działań sprzecznych z prawem
Unii (wyroki: z dnia 3 lipca 2008 r., Komisja/Irlandia, C-215/06, EU:C:2008:380, pkt 57;
z dnia 15 stycznia 2013 r., Križan i in., C-416/10, EU:C:2013:8, pkt 87; a także z dnia
17 listopada 2016 r., Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, EU:C:2016:882, pkt 36)

 taka możliwość konwalidacji powinna być jednak uwarunkowana tym, że nie będzie ona
stwarzać zainteresowanym okazji do obejścia norm prawa Unii lub uchylenia się od ich
stosowania i że pozostanie ona wyjątkiem (wyroki: z dnia 3 lipca 2008 r., Komisja/Irlandia,
C-215/06, EU:C:2008:380, pkt 57; z dnia 15 stycznia 2013 r., Križan i in., C-416/10,
EU:C:2013:8, pkt 87; a także z dnia 17 listopada 2016 r., Stadt Wiener Neustadt, C-348/15,
EU:C:2016:882, pkt 36).



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

 Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by ocena oddziaływania na środowisko 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
oraz 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.

Ponadto TSUE zwrócił uwagę na fakt, że prawo UE nie zawiera przepisów
określających konsekwencje za zaniechanie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania
na środowisko, ale państwa mogą je wprowadzić.



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

Analizowane przypadki we Włoszech nie dotyczyły legalizacji przedsięwzięcia,
które powstało jako ewidentna samowola budowlana, z naruszeniem wszelkich przepisów
prawa.

Sprawy dotyczyły rozbudowy obiektu istniejącego, wybudowanego zgodnie z
prawem, albo sytuacji, w której inwestor ubiegał się o decyzję środowiskową, lecz
ostatecznie nie otrzymał jej (nie z własnej winy). Nie był to przypadek świadomej próby
obejścia przepisów prawa.

Analizując dotychczasowe doświadczenia rdoś i przypadki wymagające
uregulowań prawnych stwierdzono, że są to głównie takie sytuacje, w których inwestor co
prawda nie miał decyzji środowiskowej, ale miał inne pozwolenia umożliwiające realizację
inwestycji, tj. zgłoszenie/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji.



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

Propozycje Grupy :

 decyzja dostosowawcza o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana w

określonych przypadkach dla realizowanych/zrealizowanych przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które nie posiadały decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach

 opłata środowiskowa - czynnik zniechęcający w przypadku świadomej próby

obchodzenia przepisów prawa – opłata ustalana np. jako wielokrotność

legalizacyjnej, wyliczanej na podstawie przepisów z Prawa budowlanego.

Zwielokrotnienie mogłoby wynikać już z samego charakteru inwestycji jako

kwalifikującej się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko. Kwota powinna być zniechęcająco wysoka.



Legalizacja przedsięwzięć c.d.

Grupa ds. OOŚ zaproponowała rozwiązania:

 Brak możliwości wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia zrealizowanego
samowolnie, tj. bez jakichkolwiek pozwoleń.

 Możliwość wydania dostosowawczej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zrealizowanego na podstawie decyzji realizacyjnej - pozwolenie na
budowę/zrit lub zgłoszenie. Brak winy inwestora – brak opłaty środowiskowej.

Po dyskusji zgodzono się, że w wyżej opisanych przypadkach nie obciąża się
inwestora finansowo (kary/opłaty) wychodząc z założenia, że przedsięwzięcie zostało
zrealizowane na podstawie decyzji realizacyjnej.

Organem właściwym do wydania decyzji dostosowawczej o środowiskowych 
uwarunkowaniach powinien być regionalny dyrektor ochrony środowiska.



Legalizacja przedsięwzięć c.d. (praca Grupy)

 Możliwość legalizacji, tzn. wydania tzw. dostosowawczej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego w trakcie realizacji (samowola
budowlana) o takim stopniu zaawansowania, że pozwoli on na ocenę skutków
środowiskowych i przeprowadzenie pełnej ooś uwzględniającej te skutki – legalizacja
wymagałaby uiszczenia „opłaty środowiskowej” (czynnik zniechęcający), a sama możliwość
wymagałaby dodatkowego wskazania okoliczności, w których taka legalizacja nie może
mieć miejsca (np. OCHK, Natura 2000 itp.) wstrzymanie wszelkich prac do czasu
uzyskania duś, a w przypadku negatywnego oddziaływania bezwzględna rozbiórka

Propozycja Grupy - wzmocnienie przepisów prawnych nakazujących organom administracji 
architektoniczno-budowlanej weryfikację kompletności dokumentów, składanych w 

ramach zgłoszenia/pozwolenia na budowę/zrit w zakresie wymogu posiadania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, co wzmocniłoby „czujność” tych organów przy 

przyjmowaniu zgłoszenia lub wydawaniu decyzji realizacyjnych.



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) 

obowiązuje od 24 września 2019 r.

Zmiana 3 ustaw:

 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 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

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



Zmiana ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1712 z dnia 2019.09.09) 

Art. 30. Zgłoszenie budowy

ust. 2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w
art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 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.

Art. 71. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
ust.1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się
w szczególności:
pkt 3 Podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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.



Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  ... 

(Dz.U.2019.1712 z dnia 2019.09.09) 

Art. 76 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

ust. 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.

ust. 3 W przypadku stwierdzenia, że decyzja, o której mowa w art. 72 ust. 1 (m.in. pozwolenia

na budowę; zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

koncesje i decyzje dotyczące poszukiwania i wydobywania kopalin, pozwolenia wodnoprawne), została wydana
bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taka decyzja była
wymagana, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wniosek o
stwierdzenie nieważności tej decyzji .



Obowiązujące przepisy 

Art. 76 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

ust. 4 W przypadku stwierdzenia, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
mimo braku wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wniósł 
sprzeciwu do zgłoszenia, o którym mowa w:

1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zgłoszenie budowy ) -
właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie 
przez organ nadzoru budowlanego działań z urzędu, o których mowa w art. 50 ust. 1 
tej ustawy

wstrzymanie robót  budowlanych 

2) art.  71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zmiana sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ) - właściwy regionalny dyrektor 
ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie przez organ nadzoru 
budowlanego działań, o których mowa w art. 71a ust. 1 tej ustawy); w takim przypadku nie 
ustala się opłaty legalizacyjnej

wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;



Michelin Polska S.A. w Olsztynie

Polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, traktorów 
i maszyn rolniczych. Produkująca opony marek  Michelin, Kleber, BFGoodrich, Kormoran i 
Taurus). Jeden z największych producentów opon w Europie i największych w Polsce.  
Zatrudnia ok. 5000 osób

Wizyta studyjna 

Zapoznanie się z technologią instalacji kwalifikowanej jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko. Zaprezentowano rozwiązania technologiczne i
organizacyjne z uwzględnieniem wymogów ochrony
środowiska. Obecne działania inwestycyjne mają na celu
ograniczenie istniejących węglowych źródeł spalania paliw i
budowę nowoczesnej elektrociepłowni zasilanej gazem
ziemnym.



Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw  w brzmieniu od 24 września 2019 r.

 Przeniesienie kompetencji RDOŚ na organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach,
w których gmina jest inwestorem, a także ograniczenie kompetencji RDOŚ w zakresie
przedsięwzięć i zdarzeń terenach zamkniętych, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej

 Rozszerzenie kompetencji i kontroli organów – RDOŚ właściwy do weryfikacji decyzji
środowiskowych wydawanych przez JST i podejmowania działań w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości

 Pozostałe kwestie proceduralno-prawne związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (załączniki składane z wnioskiem o wydanie duś, ustalanie obszaru
oddziaływania przedsięwzięcia i kręgu stron postępowania, sposób obwieszczania,
wydawanie postanowień opiniujących konieczność przeprowadzenia ooś, podpisywanie
dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie duś, współdziałanie z innymi organami w
przypadku gdy przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy lub województwa i in.)



Omówienie stanu prac nad NPF UE 2021- 2027,w szczególności w 
kontekście adaptacji do zmian klimatu

(Miejskie Plany Adaptacji)

- Piotr Czarnocki  - Ministerstwo Klimatu



Rezultaty projektu MPA – Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu dla miast powyżej 100 000 mieszkańców. 

Działania informacyjno-edukacyjne

mają na celu budowanie współpracy, edukację i informację 
o zagrożeniach, planowanych i podjętych działaniach 
adaptacyjnych, o funkcjonujących systemach 
monitorowania i ostrzegania oraz propagowanie dobrych 
praktyk

Działania organizacyjne

wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym, 
organizacji przestrzeni publicznej, zmiany prawa 
miejscowego, stworzenie wytycznych postępowania w 
sytuacjach zagrożenia

Działania techniczne

o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające w 
szybkim czasie uzyskać efekty adaptacji miasta do zmian 
klimatu



Gdańsk: VII 2016 r., Marek Sałatowski Łódź: V 2018 r.

Brzeziny:  IV2015 r.

Powodzie błyskawiczne, podtopienia, zalania – te 

problemy zidentyfikowano w 44 miastach 



Miejska wyspa ciepła, susza. 



MPA – zielona i błękitna infrastruktura, retencja, zatrzymanie i 
zagospodarowanie wód opadowych 



Cele polityki

EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMR wspierają następujące cele polityki:

• bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej;

• bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

• lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych;

• Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

• Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

Cel polityki 2 (CP 2): „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki,
zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym,
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem”.

Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze
zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów
zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundusze
przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia
celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w
budżecie UE mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do operacji wspieranych z
EFRR oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków EFRR będzie przyczyniać
się do realizacji celów klimatycznych. W odniesieniu do operacji wspieranych
z Funduszu Spójności oczekuje się, że 37 % całkowitej puli środków tego
funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.



• W kontekście adaptacji do zmian klimatu MŚ wskazuje, że po roku 2020
powinno być finansowane zarówno wdrożenia planów adaptacji do zmian
klimatu dla miast objętych projektem MPA, jak również przygotowania i
wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu dla mniejszych miast, gdzie
występuje znacząca koncentracja problemów i zagrożeń związanych ze
zmianami klimatu oraz istnieje konieczność podjęcia działań adaptacyjnych,
np. powyżej przyjętego pewnego wskaźnika gęstości zaludnienia.

• Planuje się, że finansowanie realizacji zrównoważonych, adaptacyjnych do
zmian klimatu systemów gospodarowania wodami opadowymi w miastach dla
miast będących partnerami MPA oraz dla miast mniejszych powyżej pewnego
progu gęstości zaludnienia (w przypadku powiązań funkcjonalno-
przestrzennych z miastami oraz dużej podatności na zmiany klimatu
dopuszczać się powinno również finansowanie obszarów innych niż miejskie).

• Planuje się finansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach
miejskich.

Planowane dofinansowanie z NPF po 2020 (2021-2027) w ramach KPO w 
sektorze środowiska 



Harmonogram prac Grupy ds. OOŚ na 2020 rok
(Marcin Kołodyński GDOŚ – przewodniczący Grupy ds. OOŚ)

I. Bieżąca identyfikacja problemów oraz ujednolicanie stosowania przepisów w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w związku z:
• nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;

• uchwaleniem nowego rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.

II. Zagadnienia dotyczące nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

III. Kontynuowanie zagadnień dotyczących klimatu w ocenach oddziaływania na
środowisko, zarówno w kontekście wpływu inwestycji na klimat, jak i dostosowania do
zmian klimatu.



Harmonogram prac Grupy ds. OOŚ 

na 2020 rok

IV. Plany dotyczące spotkań Grupy i wyjazdów studyjnych:

• wizyta w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku – Badawczy Reaktor
Jądrowy „Maria” lub MPWiK – Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”;

• wyjazdy studyjne łączone z warsztatami lub szkoleniami w zakresie nowoczesnych
rozwiązań minimalizujących i kompensujących wpływ przedsięwzięć na
środowisko.



Dziękuję za uwagę 


