
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

24 września 2021 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku w dn. 24.09.2021 r. odbyło się w 

godzinach 9:00 - 14:30. 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 Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku w dn. 24.09.2021 r. rozpoczęła 

przewodnicząca Grupy Karolina Motyka (RDOŚ we Wrocławiu) od przywitania oraz 

omówienia następujących spraw organizacyjnych: finansowanie ekspertyz, projektów 

planów remediacji oraz badań; konieczność zebrania informacji o problemach 

dotyczących terenów zgłoszonych na podstawie art. 12 tzw. ustawy wprowadzającej; 

planowane wizyty studyjne w Płocku i Bydgoszczy. W dalszej części spotkania miała 

miejsce wymiana doświadczeń na temat współpracy z PKN Orlen S.A.  

Wśród podstawowych problemów we współpracy z PKN Orlen S.A. wymieniono: 

niską jakość dokumentacji przedkładanej na etapie wniosków o ustalenie planów 

remediacji; treść wniosków zawiera minimum informacji podanych w ustawie 

szczególnie w kontekście oceny zagrożenia; zastrzeżenia co do jakości badań; 

opóźnienia w sprawozdawczości; częste wnioski o zmiany decyzji z powodu m. in. 

chęci wykonania remediacji łącznie z pracami modernizacyjnymi.  

Następnie odbyła się dyskusja na temat wspólnego podejścia do zmian w decyzjach 

ustalających plan remediacji. W podsumowaniu stwierdzono, że nie można 

przedstawić jednoznacznego stanowiska w danej sprawie oraz pozostaje 

indywidualne podejście do każdego wniosku. 

W dalszej części spotkania omówiono zgłoszone zagadnienia (11).  

Pierwsze zagadnienie dotyczyło wygaszenia decyzji wojewody na rekultywację wód 

gruntowych. Zagadnienie zostało omówione na podstawie przykładu dotyczącego 

porzucenia przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa 

Olesno, gdzie ostatecznie po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego przez SKO 

ustalono, że to Regionalny Dyrektor jest zobowiązany do wydania takiej decyzji na 

podstawie art. 82 ust. 2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. W 

podsumowaniu stwierdzono, że jest przygotowywana skarga kasacyjna przez GDOŚ 

dotycząca podobnej sprawy. 

Drugie zagadnienie dotyczyło problemów z wykorzystaniem nieakredytowanych 

badań realizowanych na zlecenie WIOŚ. Stwierdzono brak możliwości wykorzystania 

badań WIOŚ, jeżeli badania te nie spełniają wymogów rozporządzenia. W takim 

przypadku postępowanie jest wszczynane oraz podejmowane są działania mające na 

celu pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie badań zgodnie z 



    
 

 
 

przepisami. Padła propozycja zorganizowania przez GDOŚ wspólnego spotkania z 

udziałem GIOŚ oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Trzecie zagadnienie dotyczyło ekspertyzy na potrzeby określenia substancji spoza 

listy z rozporządzenia. W podsumowaniu stwierdzono, że ciężar dowodu spoczywa 

na organie i określenie substancji spoza listy z rozporządzenia jest zadaniem RDOŚ, 

jeżeli jest to postępowanie zgłoszeniowe, prowadzone z urzędu.  

Czwarte zagadnienie dotyczyło postępowania dotyczącego wpisów o potencjalnym 

historycznym zanieczyszczeniu w kontekście wyroku NSA, który podważa 

uzasadnienie decyzji GDOŚ w tym zakresie. Przedstawicielka GDOŚ stwierdziła, że 

na chwilę obecną organ będzie orzekać jak do tej pory oraz obserwować, jak 

ukształtuje się orzecznictwo sądowe. 

Piąte zagadnienie dotyczyło propozycji zmian art. 217d ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Stwierdzono, że najlepszą propozycją jest zmiana przepisów 

pozwalająca na odstąpienie od określania części elementów decyzji remediacyjnej. 

W takiej formie zmiana jest kwestią techniczną, której nie reguluje dyrektywa.  

Dziewiąte zagadnienie rozpatrywane poza kolejnością dotyczyło omówienia 

możliwości zastosowania art. 217d ustawy Prawo ochrony środowiska na przykładzie 

zgłoszonym przez RDOŚ we Wrocławiu (huta z oczyszczalnią ścieków wewnątrz 

zakładu, ale jako odrębne instalacje należące do różnych podmiotów). W wyniku 

dyskusji padła propozycja wystosowania pisma do Departamentu Instrumentów 

Środowiskowych w celu otrzymania interpretacji definicji terenu instalacji. 

Szóste zagadnienie omawiane po przerwie dotyczyło czynności jakie powinien lub 

może podjąć Regionalny Dyrektor w ramach postępowania wszczętego w trybie 

ustawy szkodowej, które ze względu na istniejące odpady zawieszone zostało na 

podstawie art. 24a tej ustawy. Zagadnienie omówione zostało na przykładzie sprawy, 

w której powstał konflikt pomiędzy organami samorządowymi co do 

odpowiedzialności za usunięcie odpadów. W przedmiotowej sprawie marszałek 

wygasił decyzję na przetwarzanie odpadów, a organizacje ekologiczne na prawach 

strony złożyły  wniosek o podjęcie przez Regionalnego Dyrektora działań z art. 16 

ustawy szkodowej. W podsumowaniu stwierdzono, że podstawę podjęcia 

jakichkolwiek czynności w tej sprawie stanowi art. 47 ustawy o odpadach, który 

określa zakres koniecznych do podjęcia czynności oraz zobowiązane do tego 

podmioty. Podkreślono, że RDOŚ nie posiada kompetencji do podejmowania działań 

w zakresie odpadów i działania może podjąć dopiero po ich usunięciu.  



    
 

 
 

Siódme zagadnienie dotyczyło tematyki szkód w wodach na przykładzie 

zrekultywowanego składowiska, które w 2015 r. przestało przyjmować odpady. 

Uczestnicy dyskusji omawiali m.in. możliwość wszczęcia przez RDOŚ postępowania 

z art. 15 oraz wykorzystania ustaleń WIOŚ oraz treści ich decyzji na potrzeby 

własnego postępowania. W podsumowaniu stwierdzono, że stosowanie ustawy 

szkodowej jest ostatecznością i w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy 

innych ustaw. 

Ósme zagadnienie dotyczyło możliwości uchylenia decyzji ustalającej plan remediacji 

na wniosek władającego terenem z jednoczesnym ustaleniem nowego planu 

remediacji. Analizowana sytuacja dotyczyła przypadku, w którym uzasadnieniem dla 

ustalenia nowego planu remediacji ma być zamiar zmiany sposobu jej realizacji na 

bardziej korzystny dla środowiska. W związku z powyższym omówiono praktykę 

polegającą na uchyleniu obowiązującej decyzji z równoczesnym wydaniem decyzji 

na nowych warunkach. Dla uniknięcia potencjalnych konfliktów związanych z 

przedłużaniem przez wnioskodawcę złożenia wniosku o wydanie nowej decyzji, ww. 

procedura powinna być realizowana w jednym postępowaniu. 

Dziesiąte zagadnienie dotyczyło nieskuteczności przepisów karnych zawartych w 

ustawie szkodowej oraz ustawie Prawo ochrony środowiska na przykładzie sprawy, 

w której do RDOŚ wpłynęło pismo z prośbą o potwierdzenie remediacji na 

zlikwidowanej stacji paliw. W podsumowaniu stwierdzono konieczność zaostrzenia 

kar za niezgodne z planem remediacji bądź nielegalne wykonanie remediacji w taki 

sposób, aby mogły one stanowić skuteczne narzędzie w walce z niezgodnymi z 

prawem zachowaniami.  

Jedenaste zagadnienie dotyczyło tematyki wydawania decyzji remediacyjnej w 

trakcie trwania procesu inwestycyjnego lub rozpoczęcia budowy w trakcie procesu 

wydawania decyzji. Dyskusja opierała się na przykładzie wnioskodawcy, który 

przeprowadził proces remediacji na własną rękę.  

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat zakresu i sposobu 

przeprowadzania badań wstępnych, a w szczególności wyznaczania miejsc poboru 

próbek oraz zakresu głębokości ich pobierania. Zwrócono uwagę na brak 

ujednoliconego podejścia do interpretacji przepisów dotyczących pobierania próbek. 

Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, że jeżeli badania są wyczerpujące i zostały 

wykonane rzetelnie, to bez względu na sposób poboru próbek mogą one stanowić 

podstawę opracowania planu remediacji i jako takie powinny zostać przyjęte. W 



    
 

 
 

podsumowaniu stwierdzono konieczność wypracowania jednolitego stanowiska w 

tym zakresie.  

Kolejna dyskusja dotyczyła różnic pomiędzy badaniami wstępnymi a szczegółowymi. 

Dyskusję rozpoczęto od wykazania podstawowej różnicy pomiędzy badaniem 

wstępnym i szczegółowym, a więc przede wszystkim powodu i celu ich sporządzania. 

Wszyscy byli zgodni co do tego, że badania wstępne mogą zostać wykonane na 

podstawie mniejszej ilości próbek przekrojowych, gdzie materiał podlegający badaniu 

uległ częściowemu wymieszaniu, natomiast badania szczegółowe powinny zostać 

oparte na dużej ilości próbek punktowych zależnej od stopnia i zakresu 

stwierdzonego zanieczyszczenia. Pobrane w badaniu szczegółowym próbki powinny 

umożliwić przeprowadzenie precyzyjnego wyznaczenia granic zanieczyszczenia. Z 

praktyki wynika, że duży wpływ na jakość końcową przeprowadzonych badań ma nie 

tylko plan odwiertów, ale również ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

podłoża.  

Następna dyskusja dotyczyła tematyki związanej z okonturowaniem obszaru 

objętego badaniami, w szczególności jego ograniczaniem do powierzchni wybranej 

działki. Dyskusję rozpoczęto od zwrócenia uwagi na nagminne sztuczne 

ograniczanie przez podmioty obszaru poddawanego badaniom do geodezyjnych 

granic wybranej działki ewidencyjnej pomimo tego, że zanieczyszczenia mają 

najczęściej charakter przypadkowy, nieregularny, często powiązany z rzeźbą terenu i 

strukturą geologiczną obszaru, a nie z jego strukturą własnościową czy 

administracyjną. W podsumowaniu stwierdzono, że konieczne wydaje się prawne 

unormowanie tego zagadnienia. 

W dalszej części spotkania pod dyskusję poddano zagadnienie wieloetapowej 

analizy terenu, w tym rozbieżności pomiędzy ustawą, w której jest mowa o wynikach 

badań, a rozporządzeniem mówiącym o ocenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

W podsumowaniu stwierdzono, że definicja i zakres wymienionych pojęć wynika z 

interpretacji innych przepisów i to może stanowić podstawę do żądania uzupełniania 

przedkładanej przez wnioskodawcę dokumentacji. 

Kolejno przystąpiono do omówienia tematu niezgodności przeprowadzonych działań 

z ustalonym planem remediacji. Na postawione pytanie dotyczące tego, czy i w jaki 

sposób można karać podmiot, który pomimo tylko częściowo zrealizowanego planu 

remediacji osiągnął zakładane rezultaty jednogłośnie stwierdzono, że w takim 

przypadku karanie nie jest konieczne. W podsumowaniu zwrócono uwagę na 



    
 

 
 

konieczność przeprowadzenia rzetelnej, indywidualnej analizy dla każdego takiego 

przypadku.  

Na koniec spotkania omówione zostały jeszcze raz sprawy organizacyjne związane z 

planowaną wizytą studyjną w Płocku, w tym czas i miejsce zbiórki oraz sposób 

kontaktu z organizatorem wyjazdu. Szczególny nacisk położono na konieczność 

przestrzegania w trakcie wizyty narzuconych przez Gospodarzy wizyty - ORLEN i 

PERN zasad bezpieczeństwa oraz procedur obowiązujących na terenie 

odwiedzanych zakładów. 

 

Następnie przewodnicząca Grupy podsumowała przebieg spotkania, podziękowała 

wszystkim Uczestnikom za aktywny udział oraz zakończyła spotkanie. 

 

 

 

Protokół sporządzono 30.09.2021 r. 

 

 

 


