
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

11 stycznia 2022 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. 11.01.2022 r. odbyło się  

w godzinach 9:00 - 14:00 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Urzędów 

Marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). 

 



    
 

 
 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy od powitania uczestników spotkania 

oraz przedstawienia agendy, w której nastąpiła zmiana kolejności wystąpień. 

 

Na początku przewodnicząca dokonała krótkiego podsumowania 2-dniowego 

szkolenia na temat szkód w wodach, zorganizowanego przez GDOŚ w grudniu 2021 

roku, w którym uczestniczyli członkowie Grupy Roboczej. Uczestników poproszono  

o wyrażenie opinii na temat treści oraz zakresu szkolenia. Stwierdzono, że szkolenie 

było przydatne oraz zaproponowano zorganizowanie dodatkowego szkolenia na 

dany temat z rozszerzeniem zakresu o treści ukierunkowane na problemy Grupy, 

w tym w szczególności kryteria oceny wystąpienia szkody w wodach.  

 

Następnie przewodnicząca Grupy omówiła kwestie związane z upoważnieniami 

GDOŚ, dotyczącymi realizacji zadań finansowanych ze środków NFOŚiGW, w trybie 

specjalnym (przyspieszonym) w roku 2022. Wyjaśniono tryb wprowadzania takich 

wniosków do generatora wniosków. Zwrócono uwagę, że wypełniane przez RDOŚ 

karty zadań na rok 2023 są realizowane w trybie normalnym i do nich przyjdą 

odrębne upoważnienia GDOŚ.  

 

W dalszej części spotkania przedstawiono sposoby pozyskiwania informacji w toku 

prowadzonych postępowań na tle doświadczeń RDOŚ w Olsztynie, we Wrocławiu 

oraz w Łodzi.  

 

Pierwsza prezentacja pt.: „Pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów – 

doświadczenia RDOŚ w Olsztynie” dotyczyła nieodpłatnego sposobu pozyskiwania 

wypisów z ewidencji gruntów w formacie SWDE. Na początku zaprezentowano 

formularz wniosku o udostępnienie danych zgromadzanych w rejestrze publicznym, 

który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 

roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych 



    
 

 
 

w rejestrze publicznym. Szczegółowo omówiono zawartość wniosku z podaniem 

podstawy prawnej oraz wskazówek wypełniania poszczególnych punktów. Następnie 

opisano proces udostępniania danych przez ePUAP w formacie SWDE (Standard 

Wymiany Danych Ewidencyjnych), służącym do wymiany danych pomiędzy bazami 

ewidencyjnymi. Zwrócono uwagę na udostępnianie danych z ewidencji bezpłatnie 

z każdorazową licencją. Na końcu zaprezentowano wskazówki dotyczące odczytu 

danych za pomocą programu SWDE Manager.  

 

W drugiej prezentacji pt.: „Sposoby pozyskiwania informacji w toku prowadzonych 

postępowań – doświadczenia RDOŚ we Wrocławiu” omówiono zakres i treść pisma 

przewodniego oraz wniosku o udostepnienie danych, format udostępnianych danych 

(SWDE lub GML). Przywołano przepis art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, w szczególności przesłanki zwolnienia z opłaty za 

udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Na końcu zaprezentowano proces 

nieodpłatnego udostępniania danych z ewidencji, zwrócono uwagę na pojęcie 

rejestru publicznego, które obejmuje np. ewidencję podatników oraz podano przykład 

wniosku o udostępnienie danych skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego. 

 

Trzecia prelegentka przedstawiła doświadczenie RDOŚ w Łodzi za pomocą dwóch 

prezentacji. W pierwszej pt.: „Podmiot korzystający ze środowiska na wybranym 

przykładzie (działalność rolnicza)” przypomniano definicję podmiotu korzystającego 

ze środowiska, zawartą w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska. Następnie 

omówiono sytuację faktyczną, gdzie starosta wpisał do wykazu potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nieruchomość rolną oznaczoną 

w ewidencji gruntów symbolem R (IIIb-VI), na której nie prowadzi się działalności 

gospodarczej i która jest użytkowana rolniczo. RDOŚ w Łodzi wszczął postępowanie 

w sprawie nałożenia na władającego powierzchnią ziemi będącego podmiotem 



    
 

 
 

korzystającym ze środowiska, obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby 

i ziemi oraz wyznaczenia terminu do przedłożenia wyników tych badań na podstawie 

art. 101f ustawy Prawo ochrony środowiska. W dalszej części prezentacji 

szczegółowo opisano proces ustalenia czy władający (rolnik) jest podmiotem 

korzystającym ze środowiska jako osoba prowadząca działalność wytwórczą w 

rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ze wskazaniem publicznych rejestrów 

i wykazów, oraz podano źródła informacji o danych rolniczych. W tym zakresie 

zwrócono uwagę na geoportal ARiMR, opisano sposób pozyskiwania uprawnień do 

korzystania z geoportalu oraz zasady otrzymania dostępu do danych. W drugiej 

prezentacji pt.: „Dostęp do danych osobowych, w tym adresowych, władających 

nieruchomościami oraz innych danych o nieruchomości gruntowej” przybliżono 

przypadek rozbieżności danych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków oraz 

z księgi wieczystej. Przypomniano zakres danych zawartych w ewidencji oraz 

księdze wieczystej, a następnie przedstawiono sytuację faktyczną dotyczącą 

aktualizacji danych władającego nieruchomością. Wskazano zasadę pierwszeństwa 

danych z ewidencji gruntów nad danymi z działu I-O księgi wieczystej (obszar 

i granice działki) oraz zasadę rękojmi wiary publicznej w księgach wieczystych dla 

działu II (właściciel) na podstawie wybranego orzecznictwa sądowego. W dalszej 

części zaprezentowano doświadczenie RDOŚ w Łodzi w zakresie warunków 

udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym podkreślono, że z 15 

starostami Regionalny Dyrektor podpisał umowy na dostęp on-line do zasobów 

ewidencyjnych, 2 starostwa zobowiązały się do realizacji wniosków o wypis 

z ewidencji w terminie 7 dni, do pozostałych starostw wnioski są składane 

każdorazowo. Na końcu omówiono format otrzymywanych danych oraz zalety 

stałego dostępu do zasobów ewidencyjnych.  

 

W tym miejscu uczestników Grupy zaproszono do dyskusji, w ramach której 

przedstawiciele RDOŚ podzielili się własnymi doświadczeniami dotyczącymi 



    
 

 
 

współpracy ze starostwami w zakresie pozyskiwania danych z ewidencji gruntów  

i budynków.  

Następnie przekazano linki do wykazu kluczowych rejestrów publicznych oraz do 

programu SWDE Manager, wyznaczono termin na przesłanie drogą elektroniczną 

pomysłów oraz potrzeb dotyczących zlecenia ekspertyz, analiz, opinii prawnych, 

przedstawiono postępy prac MKiŚ nad stanowiskiem dot. art. 12 tzw. ustawy 

wprowadzającej oraz nad projektem rozporządzenia w sprawie oceny zagrożenia, 

omówiono postępy w sprawie organizacji spotkania z Grupą ds. Gospodarki 

Odpadami.  

 

W trakcie dyskusji przedstawicielka RDOŚ w Krakowie zasygnalizowała wątpliwości 

związane ze zgłoszeniami dot. odpadów komunalnych na terenach zamkniętych na 

podstawie art. 26 ustawy o odpadach. Stwierdzono, że należy wystosować pismo 

o interpretację prawną do MKiŚ. 

 

W dalszej części spotkania przewodnicząca Grupy dokonała zestawienia stanowisk 

wszystkich RDOŚ, dotyczących propozycji zmian w przepisach oraz zaprosiła 

uczestników do aktywnego udziału w dyskusji, celem której było wypracowanie 

wspólnego stanowiska Grupy Roboczej.  

 

Zagadnienie pierwsze dotyczyło doprecyzowania definicji potencjalnego 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na tle wyroku NSA sygn. akt III 

3915/21 oraz odmiennej linii orzecznictwa GDOŚ. Przedstawiono podsumowanie 

stanowisk RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele Regionalnych 

Dyrekcji. Następnie przedstawicielka GDOŚ zaznaczyła, że zmiana definicji 

potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi została 

uwzględniona w projekcie zmian do ustawy. Przedstawicielka MKiŚ zwróciła uwagę 

na przyjęcie w 2021 roku przez UE nowej strategii w sprawie ochrony gleb, która 

może spowodować konieczność zmian przepisów prawa krajowego. W tym miejscu 



    
 

 
 

ustalono termin spotkania Grupy Roboczej z udziałem przedstawicielek MKiŚ na 

temat zakresu oraz wpływu przyjętej przez UE strategii w sprawie ochrony gleb na II 

połowę lutego 2022 roku. W podsumowaniu stwierdzono, że do zagadnienia Grupa 

powróci na etapie uzgodnień projektu zmian w przepisach.  

 

Drugie zagadnienie dotyczyło doprecyzowania art. 101d ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Przedstawiono podsumowanie stanowisk RDOŚ oraz w sprawie 

wypowiedzieli się przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji, GDOŚ oraz MKiŚ. 

Następnie przedstawicielka GDOŚ zaznaczyła, że doprecyzowanie zostało 

uwzględnione w projekcie zmian do ustawy zatem ustalono, że do zagadnienia 

Grupa powróci na etapie uzgodnień projektu zmian w przepisach. 

 

Trzecie zagadnienie dotyczyło zmiany zapisu art. 101l ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska i podobnego zapisu w ustawie o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie poprzez wprowadzenie określenia „oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi”, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 101a ust. 5, zamiast „wyników badań”. Przedstawiono podsumowanie 

stanowisk RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele Regionalnych 

Dyrekcji oraz GDOŚ. Zaznaczono, że wpłynęła propozycja modyfikacji przepisu 

poprzez wprowadzenie określenia „etapy identyfikacji” zamiast „oceny 

zanieczyszczenia”, która zdaniem uczestników dyskusji jest bardziej precyzyjna. 

W podsumowaniu stwierdzono, że ww. zmiana nie została uwzględniona w projekcie 

zmian do ustawy opracowanym przez GDOŚ oraz dane zagadnienie zostanie 

przedstawione w ramach stanowiska Grupy, dotyczącego propozycji zmian 

w przepisach. 

 

Zagadnienie czwarte dotyczyło możliwości zmiany decyzji remediacyjnej, która 

pozwoli na ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Przedstawiono 

podsumowanie stanowisk RDOŚ, omówiono główne propozycje oraz w sprawie 



    
 

 
 

wypowiedzieli się przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji, GDOŚ oraz MKiŚ. 

W podsumowaniu stwierdzono, że ww. zmiana nie została uwzględniona w projekcie 

zmian do ustawy opracowanym przez GDOŚ oraz dane zagadnienie zostanie 

przedstawione wariantowo w ramach stanowiska Grupy, dotyczącego propozycji 

zmian w przepisach. 

 

Zagadnienie piąte dotyczyło zaostrzenia przepisów karnych w ustawie Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie. Przedstawiono podsumowanie stanowisk RDOŚ oraz w sprawie 

wypowiedzieli się przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji. Przedstawicielka GDOŚ 

zaznaczyła, że zmiana została uwzględniona w projekcie zmian do ustawy. 

Zwrócono uwagę, że większość stanowisk wskazywała mechanizm 

administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez WIOŚ. W podsumowaniu 

stwierdzono, że do zagadnienia Grupa powróci na etapie uzgodnień projektu zmian 

w przepisach. 

 

Zagadnienie szóste dotyczyło możliwości zmiany zakresu decyzji remediacyjnych 

wydawanych na podstawie art. 217d ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Przedstawiono podsumowanie stanowisk RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się 

przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji. W podsumowaniu stwierdzono, że ww. 

zmiana nie została uwzględniona w projekcie zmian do ustawy opracowanym przez 

GDOŚ oraz dane zagadnienie zostanie przedstawione wariantowo w ramach 

stanowiska Grupy, dotyczącego propozycji zmian w przepisach. 

 

Siódme zagadnienie dotyczyło doprecyzowania pojęcia terenu badań. Przedstawiono 

podsumowanie stanowisk RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele 

Regionalnych Dyrekcji. Podkreślono, że RDOŚ nie ma narzędzi do wyegzekwowania 

od władającego powierzchnią ziemi przebadania większego terenu, w przypadku, 

kiedy określony na podstawie badań zasięg zanieczyszczenia sięga do granicy 



    
 

 
 

nieruchomości. W podsumowaniu stwierdzono, że propozycja wykorzystania 

mechanizmu zgłaszania terenu sąsiedniego jako potencjalnie zanieczyszczonego do 

starosty jest trafna oraz stanowi wiążące robocze ustalenie w ramach Grupy. 

 

Ósme zagadnienie dotyczyło 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 w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Przedstawiono podsumowanie stanowisk 

RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji, 

GDOŚ, MKiŚ. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu pisma, 

przedstawiającego stanowisko Grupy Roboczej. Podkreślono, że intencją pisma nie 

jest nałożenie dodatkowych obowiązków na inwestorów. W podsumowaniu 

stwierdzono, że pismo zostanie skierowane do Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii celem uzyskania opinii na temat: czy ocena zanieczyszczenia podłoża 

gruntowego jako jedna z czynności warunkujących ustalenie geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych jest tożsama z pojęciem oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska.  

 

Dziewiąte zagadnienie dotyczyło art. 101q ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz analogicznego przepisu zawartego 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. 

Przedstawiono podsumowanie stanowisk RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się 

przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji i MKiŚ. Stanowiska dotyczyły m. in. zmiany 

przepisu w celu możliwości przeprowadzenia remediacji w sposób inny niż poprzez 

usunięcie zanieczyszczenia - w przypadku braku znaczącego zagrożenia. 

W podsumowaniu stwierdzono, że ww. zmiana nie została uwzględniona w projekcie 



    
 

 
 

zmian do ustawy opracowanym przez GDOŚ oraz dane zagadnienie zostanie 

przedstawione wariantowo w ramach stanowiska Grupy, dotyczącego propozycji 

zmian w przepisach. 

 

Zagadnienie dziesiąte dotyczyło remediacji in situ on site. Przedstawiono 

podsumowanie stanowisk RDOŚ oraz w sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele 

Regionalnych Dyrekcji i MKiŚ. Podniesiono wątpliwości w kwestii interpretacji definicji 

odpadu i jej zastosowania w przypadku ww. metody remediacji. Przytoczono 

interpretacje MKiŚ w kwestii zastosowania przepisów o odpadach i obowiązku 

posiadania decyzji na przetwarzanie odpadów. W podsumowaniu stwierdzono, że 

zagadnienie wymaga dalszych ustaleń oraz powinno być tematem dyskusji na 

spotkaniu z Grupą ds. Gospodarki Odpadami. 

 

Zagadnienie jedenaste dotyczyło przyjętej przez UE strategii w sprawie ochrony gleb. 

Przypomniano aktualność tematyki oraz termin spotkania Grupy Roboczej z udziałem 

przedstawicielek MKiŚ w sprawie omówienia zakresu oraz wpływu przyjętej strategii 

(II połowa lutego 2022 roku).  

 

Na końcu spotkania przewodnicząca Grupy dokonała podsumowania oraz omówiła 

pozostałe sprawy organizacyjne. Na początku przypomniano ustalenia w zakresie 

projektu pisma, które zostanie skierowane do Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii, przedstawiającego stanowisko Grupy Roboczej oraz podkreślono, że 

intencją pisma nie jest nałożenie dodatkowych obowiązków na inwestorów. 

Następnie stwierdzono, że stanowisko Grupy w kwestii propozycji zmian 

w przepisach będzie obejmowało zagadnienia 3, 4, 6 i 9. Ustalono, że kolejne 

spotkanie Grupy będzie dotyczyło unijnej strategii w sprawie ochrony gleb. 

Omówiono dwie propozycje tematów dla spotkań Grupy w roku 2022: pierwszy temat 

dotyczy szczegółowości treści decyzji remediacyjnej w kontekście późniejszej jej 

weryfikacji i stosowania sankcji – jako wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, drugi 



    
 

 
 

temat dotyczy wymiany doświadczenia w zakresie wydawania decyzji na podstawie 

art. 101f ustawy Prawo ochrony środowiska. Zaproszono do aktywnego uczestnictwa 

w spotkaniach oraz zgłaszania się w roli prelegentów. Przedstawiono plan wizyt 

studyjnych na rok 2022. Do sekretariatu Sieci zgłoszono wyjazd do Bydgoszczy 

(Zachem) połączony ze zwiedzaniem instalacji do bioremediacji w województwie 

wielkopolskim w II połowie maja 2022 roku. Zaproszono do składania propozycji 

wizyt studyjnych.  

 

Na koniec spotkania przewodnicząca Grupy podsumowała przebieg spotkania, 

podziękowała wszystkim uczestnikom za udział oraz zakończyła spotkanie. 

 

 

Protokół sporządzono 18.01.2022 r. 


