
  
 

 

 
 

 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku  

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

27 - 29 września 2021 r. 

w formie wizyty studyjnej  

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku odbyło się w dniach 27 - 29 

września 2021 r. w formie wizyty studyjnej do Płocka, Koluszek. Uczestnikami 

spotkania byli przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

  



  
 

 

 
 

2. Przedmiot spotkania – przebieg i podsumowanie spotkania 

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich Uczestników, którego dokonała 

przewodnicząca Grupy. W trakcie spotkania dyskusji podlegały dwa rodzaje 

zagadnień: merytoryczne i organizacyjne. 

Omawianie zagadnień merytorycznych rozpoczęto od dyskusji dotyczącej wizyty w 

PERN. Wyrażono 6 pozytywnych opinii, po których przystąpiono do wymiany 

doświadczeń poszczególnych RDOŚ ze współpracy z PERN. Z dyskusji wynikło, że 

większość RDOŚ miało okazję współpracować z tym Wnioskodawcą, wymieniono 

procesy remediacyjne w toku. Opinie nt. współpracy były zróżnicowane, od częściowo 

negatywnych do w pełni pozytywnych. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że 

jakość współpracy zależy w dużej mierze od lokalnych struktur i konkretnych 

pracowników PERN. 

Następnie przystąpiono do omówienia wizyty w ORLEN. W tym wypadku wygłoszona 

została jedna pozytywna opinia i przystąpiono do dyskusji dotyczącej oczekiwań 

ORLEN względem GDOŚ/RDOŚ i decyzji remediacyjnych, szczególnie w odniesieniu 

do czasu wydawania decyzji i długości procesu remediacji. Uczestnicy dyskusji zwrócili 

uwagę, że przedłużające się postępowania wynikają przede wszystkim z winy ORLEN 

jako wnioskodawcy. Dołączana do wniosku dokumentacja badań często jest błędna, 

nie identyfikuje zanieczyszczeń. Nagminnie pomijane są badania szczegółowe, a na 

etapie realizacji robót remediacyjnych często jest odnotowywane zwiększanie zasięgu 

ich realizacji względem zatwierdzonego projektu. Problemy przy realizacji remediacji 

w ORLEN omówiono na przykładzie postępowania, gdzie ilość wydobytego gruntu 

zwiększyła się 6-krotnie względem planowanej. Takiego stanu rzeczy Uczestnicy 

spotkania upatrują w nieskuteczności przepisów karnych, na dowód czego 

przytoczony został przykład nałożonej na Wnioskodawcę kary za przeprowadzenie 

prac niezgodnie z planem remediacji w wysokości 300 zł. Wśród kolejnych 

omawianych przykładów pojawiła się sprawa, w której brakowało badań na polu 

zbiornikowym oraz przypadek zgłoszenia wykroczeń do organów ścigania. W tym 

miejscu zwrócono uwagę na krótki okres przedawnienia w przypadku wykroczeń, który 

wynosi 1 rok. 

Następnie podjęto dyskusję nt. postulatów zaprezentowanych na spotkaniu przez 

ORLEN oraz przystąpiono do omówienia przykładu remediacji polegającej na 

zasypaniu skażonego terenu 30 cm warstwą gruntu bez wybrania gruntu skażonego. 

W kontekście tego przykładu omówiono również propozycję dotyczącą przykrycia 



  
 

 

 
 

warstwą gruntu obszaru skażonego, które wynikało z istniejącego zagrożenia dla życia 

i zdrowia ludzi oraz przypadek wydania zgody na zabetonowanie fragmentu terenu 

skażonego rtęcią na obszarze funkcjonującego zakładu. 

Dalej omówiono możliwości zastosowania przepisu art. 217d ustawy - Prawo ochrony 

środowiska w sprawach zgłaszanych przez ORLEN. 

Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję nt. prezentacji ORLEN dotyczącej fragmentu 

decyzji z art. 217d, w której Regionalny Dyrektor pozwala odłożyć remediację do 

zakończenia eksploatacji instalacji i w związku z tym odstępuje od określenia 

zawartości substancji powodujących ryzyko do jakich doprowadzi remediacja. 

Uczestnicy zgodzili się co do wystosowania pisma do GDOŚ z prośbą o ocenę takiego 

podejścia na tle orzecznictwa.  

Kolejnym zagadnieniem, nad którym dyskutowano, była analiza przypadków 

pozwalających na zaniechanie bądź odłożenie przeprowadzenia prac remediacyjnych, 

w tym omówione zostały praktyczne powody mające wpływ na niekompletność 

dokumentacji z badań dostarczanej przez Wnioskodawców. Zwrócono szczególną 

uwagę na brak powiązania w tym zakresie pomiędzy przepisami budowlanymi a 

przepisami o ochronie środowiska. Wywołało to temat wpływu procesu wydawania 

decyzji remediacyjnej na opóźnianie procesu inwestycyjnego. Uczestnicy dyskusji 

zwrócili uwagę, że przeprowadzane przez Wnioskodawców badania są częściowe i 

niekompletne, często obejmują tylko obszar planowanej inwestycji z pominięciem 

pozostałego obszaru, na którym zanieczyszczenie również występuje. Doprowadziło 

to do dyskusji nt. przeprowadzania i finansowania przez RDOŚ badań w postępowaniu 

nakazowym. 

Następnie rozwinęła się dyskusja nt. współpracy Wydziałów Oceny Oddziaływania na 

Środowisko oraz Zapobiegania i Naprawiania Szkód w Środowisku w zakresie 

postępowań ocenowych prowadzonych przez RDOŚ. 

Kontynuując omawianie spraw merytorycznych Uczestnicy spotkania dyskutowali nt. 

szkód w wodach. 

W dalszej części spotkania omówiono zagadnienie interpelacji poselskiej dotyczącej 

wydobywania zanieczyszczonej ziemi w ramach prowadzonej remediacji w nawiązaniu 

do sprawy dotyczącej usuwania zanieczyszczeń z terenu stacji transformatorowych 

oraz poruszono tematykę raportów początkowych przekazywanych przez marszałków, 

wpisu do rejestru potencjalnego zanieczyszczenia oraz przeprowadzono dyskusję 



  
 

 

 
 

dotyczącą wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie nałożenia obowiązku 

przeprowadzenia remediacji zgodnie z art. 101m ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

Wśród zagadnień organizacyjnych najwięcej czasu poświęcono obowiązkowi 

rzetelnego zebrania informacji o problemach dotyczących terenów, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości gleby i ziemi 

zgłoszonych na podstawie art. 12 tzw. ustawy wprowadzającej. Omówiono problemy 

związane ze zgłoszeniami z art. 12, wywiązała się dyskusja dotycząca zmiany 

władającego oraz poprawności dokonanych zgłoszeń. Ustalono, że podstawową 

kwestią jest określenie, czy w chwili zgłoszenia były spełnione przesłanki z art. 12, w 

związku z czym każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Dokładnie 

omówiony został cel, zakres merytoryczny oraz podano termin przekazania 

przedmiotowych informacji. Podkreślono, że zebrane informacje zostaną przekazane 

do GDOŚ celem dalszego wykorzystania. 

Następnie omówiono możliwość składania uwag do zmian w przepisach, nad którymi 

pracuje GDOŚ. 

Dyskutowano również nad ustaleniem zadań do realizacji dla Grupy na przyszły rok, 

w tym omówiono planowane wyjazdy do Bydgoszczy, Wrocławia i Czech. Poruszony 

został problem zlecenia przeprowadzenia warsztatów, na które dotychczas nie 

znaleziono wykonawcy oraz poproszono Uczestników spotkania o zgłaszanie 

propozycji tematów spotkań i prelegentów. Następnie przystąpiono do omówienia 

spraw związanych z wyjazdem oraz codzienną pracą Grupy.  

W tym miejscu przewodnicząca Grupy podziękowała Uczestnikom za aktywny udział i 

zakończyła spotkanie. 

 

 

Protokół sporządzono 07.10.2021 r. 

 


