
    
 

 
 

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 listopada 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. 24.11.2021 r. odbyło się w 

godzinach 9:00 - 12:45 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele 

regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(GDOŚ) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). 

 



    
 

 
 

 

2. Przedmiot spotkania – przebieg i podsumowanie spotkania 

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy od powitania Uczestników spotkania 

oraz wystosowania do wszystkich prośby o używanie w trakcie dyskusji kamer. 

Następnie przystąpiła do omawiania kwestii organizacyjnych, szczególnie w 

kontekście składu Grupy oraz aktualizacji listy osób zgłoszonych do uczestnictwa w 

Grupie. Szczególną uwagę zwrócono na zapisy regulaminu Sieci, który dokładnie 

reguluje zasady ustalania składu Grup Roboczych. Wystosowano do jednostek 

prośbę o aktualizację list Członków, w tym informacji dotyczących wydziałów, 

stanowisk, czy adresów email. Działania te powinny zapobiec problemom 

organizacyjnym polegającym przede wszystkim na utrudnionym kontakcie z 

Członkami Grupy oraz dostępem do spotkań. Następnie omówione zostały zasady 

udziału w spotkaniach prelegentów oraz gości spoza grupy. Zwrócono uwagę, że 

Sekretariat Sieci zezwolił na zwiększony udział osób nie będących członkami grupy 

w spotkaniach online, co pozwala poszczególnym jednostkom na delegowanie na 

spotkania większej ilości przedstawicieli niż przewiduje regulamin, pod warunkiem 

zgłoszenia ich udziału poprzez ankietę na platformie komunikacyjnej Sieci. W 

szczególnych przypadkach zaproszenie na spotkanie uzyskać można również 

bezpośrednio w Sekretariacie Sieci bądź od przewodniczącej Grupy.  W przypadku 

powrotu do spotkań stacjonarnych, z przyczyn organizacyjnych nastąpi również 

powrót do regulaminowych zasad dokonywania zgłoszeń i uczestnictwa w 

spotkaniach.  

Kolejne omawiane zagadnienie dotyczyło planu działania Grupy na rok 2022. 

Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia aktywności Członków Grupy w 

zakresie jej działalności, w tym wskazywaniu problematyki mogącej stanowić 

podstawę dyskusji w ramach organizowanych spotkań. Następnie zaznaczono, że w 

przyszłym roku Grupa będzie kontynuować prace w zakresie szkód w wodach oraz 

planowana jest organizacja spotkania z przedstawicielami Grupy ds. Gospodarki 

Odpadami. Na podstawie informacji przekazanych przez przedstawicielkę MKiŚ 

wstępnie ustalono termin spotkania w sprawie problematycznych kwestii 

odpadowych na I kwartał 2022 roku. Wspomniano również o opublikowanej przez 

Komisję Europejską strategii ochrony gleb Unii Europejskiej.  

Następnie podjęto dyskusję nad potrzebą organizacji spotkania z przedstawicielami 

sanepidu, jego zakresem oraz sposobem organizacji. 

Kolejnym z omawianych, przewidzianych na rok 2022 spotkań, było spotkanie z 

grupą ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz przedstawicielami DOOŚ GDOŚ. 



    
 

 
 

Do uczestników spotkania skierowana została prośba o podanie propozycji 

dotyczących zakresu bądź charakteru spotkania. 

Wśród planowanych na przyszły rok wizyt studyjnych wymieniono wyjazdy do  

Bydgoszczy (Zachem) i na Dolny Śląsk. Omówiono zakres wizyty w Bydgoszczy oraz 

zwrócono się z prośbą o propozycje dodatkowych miejsc do odwiedzenia w ramach 

wizyty, w szczególności w połączeniu z obszarami województw sąsiadujących. Z 

kolei w odniesieniu do wizyty na Dolnym Śląsku określono jej cel jako odwiedzenie 

zakładu z instalacją remediacji in situ oraz działalnością KGHM obejmującą szkody w 

środowisku i historyczne zanieczyszczenia. W tym miejscu poproszono uczestników 

spotkania o inne propozycje dotyczące wyjazdów studyjnych.  

Następnie podjęto dyskusję o planowanych do zrealizowania na przyszły rok 

warsztatach nt.: “Budowa geologiczna jako element projektu planu remediacji” i 

“Kwalifikacja zanieczyszczeń gleby i ziemi jako odpad” oraz omówiono 

dotychczasowe problemy z wyłonieniem ich wykonawców. Wymieniono również dwa 

nowe zagadnienia  “Zachowanie substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi” i 

“Warsztaty terenowe - pobór prób, wizyta w laboratorium”. Zwrócono uwagę na 

możliwość przeprowadzenia warsztatów w trakcie realizacji jednej z planowanych 

wizyt studyjnych. W związku z napotkanymi trudnościami w wyłanianiu wykonawców 

do realizacji szkoleń zaproponowano możliwość ich zastąpienia całodniowymi 

spotkaniami z wybranymi prelegentami.  

Następnie zaproponowano zorganizowanie trójstronnego spotkania w zakresie 

omówienia projektu rozporządzenia nad którym pracuje Departament ds. Gospodarki 

Odpadami, dotyczącego oceny znaczącego zagrożenia. Na tym zakończono 

pierwszą część spotkania. 

W drugiej części spotkania przewodnicząca Grupy szczegółowo omówiła propozycje 

zmian w przepisach oraz zaprosiła uczestników spotkania do aktywnej dyskusji.  

Pierwsza propozycja dotyczyła doprecyzowania definicji potencjalnego historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi na tle wyroku NSA sygn. akt III 3915/21 oraz 

odmiennej linii orzecznictwa GDOŚ. Druga propozycja polegała na uszczegółowieniu 

obowiązków starosty za pomocą doprecyzowania użytego w art. 101d ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo ochrony środowiska zdania ”w razie potrzeby” ze względu na to, że 

identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

ograniczyła się do wyszukania terenów, na których prowadzona była działalność 

mogąca z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi. Kolejna propozycja dotyczyła zmiany zapisu art. 101l ust. 3 pkt 4 

ustawy Prawo ochrony środowiska i wprowadzenia oceny zanieczyszczenia 



    
 

 
 

powierzchni ziemi, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 

5, zamiast wyników badań. Jako czwartą, przedstawiono propozycje dotyczącą 

możliwości zmiany decyzji remediacyjnej lub szkodowej, która pozwoli na ponowne 

merytoryczne rozpatrzenie sprawy. Wskazano, że proponowana zmiana jest 

szczególnie istotna w przypadku terenów funkcjonujących zakładów. W piątej 

propozycji wskazano dlaczego przepisy karne w ustawach Prawo ochrony 

środowiska i szkodowej wymagają zaostrzenia. Następna propozycja dotyczyła 

możliwości zmiany zakresu decyzji remediacyjnych wydawanych na podstawie art. 

217d ustawy Prawo ochrony środowiska, w których nie jest możliwe określenie 

zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko, do jakich doprowadzi 

remediacja. W dalszej kolejności przedstawiono propozycję doprecyzowania pojęcia 

terenu, ze względu na to, że badania prowadzone są jedynie na części 

nieruchomości, co jest uzasadniane przez wnioskodawcę planowaną inwestycją. Z 

poprzednim zagadnieniem łączy się ósma propozycja, polegająca na powiązaniu 

przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych z przepisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi. W dziewiątej propozycji przestawiono przepisy art. 101q ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz analogiczne przepisy zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych, według których 

jeżeli nie ma znaczącego zagrożenia, to można jedynie usunąć zanieczyszczenie. 

Nie sprzyja to ujawnianiu zanieczyszczonych terenów, wręcz „zachęca” do 

przeprowadzenia remediacji z wykorzystaniem metody ex situ, która jest najmniej 

korzystna dla środowiska. Kolejna propozycja dotyczyła remediacji in situ on site na 

podstawie decyzji remediacyjnej. Obecnie taki sposób oczyszczania gruntów 

zanieczyszczonych traktowany jest jako przetwarzanie odpadów i wymaga uzyskania 

zezwolenia, co skutecznie zniechęca podmioty zobowiązane do przeprowadzenia 

remediacji. Decyzja remediacyjna w takim przypadku mogłaby być poddawana 

opiniowaniu czy uzgodnieniu z właściwym organem, co ograniczyłoby procedurę 

administracyjną i umożliwiło znacznie częstsze korzystanie z tej korzystnej dla 

środowiska metody oczyszczania zanieczyszczonego gruntu. W powiązaniu z 

powyższym przedstawiono kolejną propozycję dotyczącą kwestii postępowania z 

zanieczyszczoną glebą i ziemią wydobytą podczas remediacji, która wymaga 

systemowego uregulowania. W tym miejscu przedstawiono przykładowy zapis ze 

sprawozdania z przeprowadzenia remediacji. Ostatnia propozycja dotyczyła 

projektowanych przepisów w zakresie oceny występowania znaczącego zagrożenia.  



    
 

 
 

W ramach dyskusji na temat zaproponowanych zmian w przepisach prawnych głos 

zabrali przedstawicieli MKiŚ, GDOŚ oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. 

Zaproponowano uszczegółowienie propozycji zmian poprzez m. in. podanie 

przykładowego brzmienia nowego zapisu art. 217d oraz zmian dla art. 101q, 

wskazanie miejsca wprowadzenia zmian lub nowych przepisów w aktach prawnych. 

Zwrócono uwagę, że w obecnym kształcie w propozycji zmiany dotyczącej art. 101l 

ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska znika odesłanie do laboratoriów 

akredytowanych. W przypadku propozycji dotyczącej możliwości zmiany decyzji 

remediacyjnej lub szkodowej, która pozwoli na ponowne merytoryczne 

rozstrzygnięcie sprawy, stwierdzono, że w projekcie zmian do ustawy Prawo ochrony 

środowiska przewidziano możliwość wydania nowej decyzji, jeżeli dotychczasowe 

działania remediacyjne nie przynoszą efektów lub wystąpią nowe okoliczności 

faktyczne. Następnie omówiono sposoby zaostrzenia przepisów karnych oraz 

nakładania adekwatnych i skutecznych kar. Przy doprecyzowaniu pojęcia terenu 

stwierdzono, że należy zastanowić się, czy będzie w formie definicji czy opisowego 

określenia terenu, na którym prowadzi się badania i przeprowadza się remediację. W 

sprawie powiązania przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych z przepisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska, przedstawiono aktualny stan uzgadnianych przez MKiŚ zmian 

w prawie budowlanym. W kwestii postępowania z zanieczyszczoną glebą i ziemią, 

wydobytą podczas remediacji, wspomniano o przedstawieniu przez Komisję 

Europejską nowej strategii na rzecz ochrony gleb, która wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom sformułowanym przez Grupę i wprowadza pojęcie tzw. paszportu 

glebowego dla wydobytej gleby i ziemi. Następnie w ramach dyskusji rozważano 

problem wyjścia zanieczyszczenia poza teren władającego oraz możliwość wejścia 

na tereny sąsiednie. Przedstawiono propozycję zgłaszania terenu sąsiedniego jako 

potencjalnie zanieczyszczonego do starosty.  

Na końcu tej części spotkania przewodnicząca Grupy Roboczej dokonała 

uzgodnienia z poszczególnymi RDOŚ zaproponowanych zmian w przepisach prawa. 

Ustalono termin końcowy przesłania propozycji od RDOŚ (obowiązkowo) oraz 

urzędów marszałkowskich (fakultatywnie), ze szczególnym uwzględnieniem art. 

217d.  

W dalszej części spotkania omówiono zgłoszone zagadnienia problemowe.  

Pierwsze zagadnienie dotyczyło sytuacji, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi na kilku działkach, ale wnioskodawca złożył wniosek o wydanie 



    
 

 
 

decyzji ustalającej plan remediacji dla jednej działki, stwierdzając że na remediację 

pozostałej części zanieczyszczonego obszaru nie posiada aktualnie środków 

finansowych. W dyskusji ustalono, że taka decyzja może zostać wydana przez 

RDOŚ dla jednej działki, ale władający powierzchnią ziemi powinien zobowiązać się 

do przeprowadzenia remediacji pozostałej części w określonym terminie. Podjęto 

temat złożenia wniosku dla kilku działek, wśród których tylko na jednej stwierdzono 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Ustalono, że decyzja remediacyjna dotyczy 

tylko działek zanieczyszczonych, w danej sytuacji należy poprosić wnioskodawcę o 

weryfikację oraz sprostowanie wniosku.  

Drugie zagadnienie dotyczyło wniosku o zmianę decyzji ustalającej plan remediacji 

dla dwóch działek, po weryfikacji którego ustalono, że jedna z działek została zbyta w 

trakcie postępowania o wydanie decyzji remediacyjnej, o czym nie poinformowano 

RDOŚ. W dyskusji ustalono, że pojawił się nowy stan faktyczny i prawny, a zmiana 

decyzji nie może prowadzić do ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, 

w związku z czym organ prawidłowo wydał decyzję odmowną. Według zaistniałego 

stanu faktycznego działka była sprzedana przed wydaniem decyzji remediacyjnej, co 

oznacza, że zachodzi przesłanka nieważnościowa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 4 

Kpa, a właściwym organem jest Generalny Dyrektor. W czasie trwania postępowania 

o zmianę decyzji wnioskodawca złożył do RDOŚ sprawozdanie z remediacji. W 

dalszej dyskusji rozważano możliwość przyjęcia sprawozdania w danej sprawie. 

Zauważono, że wykonanie części decyzji remediacyjnej można stwierdzić na 

podstawie sprawozdania, a następnie można wnieść o stwierdzenie nieważności 

decyzji dotyczącej zbytej działki. Na końcu zwrócono uwagę na zapisy w projekcie 

zmian do ustawy, które nakładają na zbywcę działki obowiązek poinformowania 

nabywcy o ciążących na nim obowiązkach.  

Trzecie zagadnienie problemowe dotyczyło art. 17b ust. 3 ustawy szkodowej i art. 

101p ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – teren został przebadany i 

opracowano projekt planu remediacji na zlecenie RDOŚ. Badania wykazały 

nieznaczne przekroczenia, ocena wykazała brak znaczącego zagrożenia, w projekcie 

planu remediacji przedstawiono argumenty świadczące o tym, że najlepszym 

rozwiązaniem jest odstąpienie od remediacji. Dyskusja dotyczyła rozważań, czy 

według ww. przepisów RDOŚ powinien wydać decyzję administracyjną, w której sam 

siebie zwolni z obowiązku przeprowadzenia remediacji czy wystarczy 

poinformowanie władającego powierzchnią ziemi zwykłym pismem. Poproszono o 

zajęcie stanowiska przedstawicieli MKiŚ oraz GDOŚ. W trakcie dyskusji ustalono, że 

według intencji ustawodawcy w danej sprawie wystarczy poinformować władającego 

zwykłym pismem z podaniem uzasadnienia odstąpienia od remediacji. Zwrócono 



    
 

 
 

uwagę, że takie rozwiązanie zamyka drogę odwołania, ale władający może 

skorzystać z art. 227 Kpa. 

Czwarte zagadnienie dotyczyło sytuacji, w której wnioskodawca w ramach remediacji 

planuje usunąć zanieczyszczenia wraz z masami ziemnymi do głębokości 0,25 m ppt 

na całej powierzchni terenu, natomiast głębiej występujące zanieczyszczone masy 

ziemne zamierza usunąć tylko z niektórych miejsc do głębokości 1 m, pozostałe 

zanieczyszczenia znajdujące się poniżej tych warstw (do 6 m ppt) planuje pozostawić 

i wnioskuje o odstąpienie od obowiązku remediacji niższych warstw ziemi, w których 

stwierdzono występowanie odpadów. W dyskusji przedstawiono stanowisko MKiŚ 

według którego nie może dojść do sytuacji, w której przepisami o ochronie 

powierzchni ziemi narusza się przepisy ustawy o odpadach, w tym nie wolno 

sankcjonować ww. przepisami pozostawienia w środowisku odpadów bez ważnej 

decyzji pozwalającej na ich magazynowanie lub składowanie.  

Piąte zagadnienie problemowe dotyczyło zapisów art. 101a ust. 3 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, dotyczących ustalenia funkcji pełnionej przez powierzchnię 

ziemi „na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania, chyba że inna 

funkcja wynika z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego”, w odniesieniu 

do § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji do odpowiedniej grupy 

gruntów, dokonywanej na podstawie ewidencji lub miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W omawianej sprawie dla terenu planowanej 

inwestycji nie uchwalono planu miejscowego, a zgodnie z ewidencją gruntów i 

budynków teren działek należy do gruntów grupy IV, natomiast zgodnie z 

planowanym sposobem zagospodarowania terenu inwestycji, ocenę 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadzono po przyjęciu dopuszczalnych 

zwartości substancji powodujących ryzyko określonych dla gruntów grupy I. W 

dyskusji ustalono, że inwestor ma prawo wnioskować o ustalenie planu remediacji, 

zakładając poziomy zawartości substancji bardziej restrykcyjne od wymaganych.  

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat zagadnienia, zgłoszonego w trakcie 

spotkania przez RDOŚ w Szczecinie, dotyczącego szkody w środowisku w 

gatunkach lub siedliskach oraz pojęcia szkody znaczącej. Stwierdzono, że 

odniesieniem dla takiej szkody jest skala kraju lub regionu biogeograficznego.  

Na koniec spotkania omówione zostały jeszcze raz sprawy organizacyjne oraz plan 

pracy Grupy na rok 2022,  a przewodnicząca Grupy poprosiła o przesłanie propozycji 

dotyczących wyjazdu studyjnego oraz przypomniała termin przesyłania propozycji 

doprecyzowania zmian w przepisach. Następnie przewodnicząca Grupy 



    
 

 
 

podsumowała przebieg spotkania, podziękowała wszystkim Uczestnikom za aktywny 

udział oraz zakończyła spotkanie. 

 

 

Protokół sporządzono 01.12.2021 r. 


