
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  
Warszawa, grudzień 2014 

         Dobre praktyki
w zakresie kwestii środowiskowych na podstawie  
doświadczeń perspektywy lat 2007-13



Niniejsze opracowanie jest efektem analizy najczęściej pojawiających się 
problemów, z którymi spotykaliśmy się przy weryfikowaniu projektów reali-
zowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura  
i Środowisko” w latach 2007-13. Opisane przez nas zagadnienia są przykładami 
nieprawidłowości, z jakimi instytucje wdrażające miały styczność przy weryfi-
kacji dokumentacji załączonej do wniosków o dofinansowanie na przykładzie 
doświadczeń Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Zawarte w opracowaniu informacje zostały przygotowane na podstawie 
wspólnych doświadczeń CUPT i beneficjentów z kończącej się perspektywy 
lat 2007-13. Chcielibyśmy, aby stanowiły one rekomendację najlepszych  
dostępnych rozwiązań problemów, które pojawiały się najczęściej w doku-
mentacjach aplikacyjnych ocenianych wniosków. 

Aby ułatwić Państwu poszukiwanie informacji w zakresie aktualnych przepisów 
ochrony środowiska i przyrody w inwestycjach, na stronie CUPT umieściliśmy 
zestawienie, które zawiera najistotniejsze przepisy krajowe i unijne, tzn. ustawy 
bądź rozporządzenia, oraz dyrektywy dotyczące kwestii bezpośrednio związa-
nych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko. Zestawienie to znajduje 
się na stronie internetowej CUPT w zakładce „Ochrona środowiska”. 

Wstęp
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CUPT – Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych

DŚU – decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Dyrektywa Ocenowa – dyrektywa  
w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre  
przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko 2011/92/UE

Dyrektywa Siedliskowa – dyrektywa 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory

GDOŚ – generalny dyrektor ochrony 
środowiska

JCW – jednolita część wód

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r., Kodeks postępowania  
administracyjnego

OOŚ – ocena oddziaływania  
na środowisko

PGWD – plan gospodarowania  
wodami dorzecza 

Raport OOŚ – raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

RDOŚ – regionalny dyrektor ochrony 
środowiska

RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna  
- (2000/60/WE (RDW)  
z dnia 23 października 2000 r.

Rozporządzenie RM – rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko

Ustawa OOŚ – ustawa z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego  
ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko

ZRID – zezwolenie na realizację  
inwestycji drogowej

WŚ – wydział ds. ochrony środowiska 

W opracowaniu  
zastosowane zostały 
następujące skróty: 
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Ważniejsze kwestie problemowe,  
na które natknięto się podczas oceny 
wniosków o dofinansowanie.
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Przykłady
Należy zwrócić uwagę na to, aby 
wszystkie elementy projektu, dla któ-
rego złożono wniosek o  dofinanso-
wanie, zostały przeanalizowane pod  
kątem ewentualnego zakwalifikowa-
nia do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko. 
Katalog tego typu przedsięwzięć za-
wiera rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 
z dnia 9 listopada 2010 r. (ze zmianami).

W szczególności należy poddać ana-
lizie wszystkie elementy projektu, je-
żeli składa się on z  kilku zadań oraz 
ma lub będzie mieć kilka zezwoleń na 
realizację inwestycji (pozwolenia na 
budowę, ZRID itp.).

W praktyce weryfikacji wniosków  
o dofinansowanie kilkakrotnie spotyka-
liśmy się z sytuacją, kiedy niewielkie ele-
menty projektu zostały pominięte, np.: 
 – przy przebudowie drogi w mieście 
przebudowywany był także fragment 
sieci ciepłowniczej. Droga jako przed-
sięwzięcie mogące znacząco oddzia-
ływać na środowisko oraz przebudo-
wa tego typu przedsięwzięcia została 
zakwalifikowana wg § 3, ust. 1, pkt 60 
oraz § 3, ust. 2, pkt 1 rozporządze-
nia RM. Sieć ciepłownicza (§ 3, ust. 1,  
pkt 35 rozporządzenia RM) nie była 
ujęta w charakterystyce przedsięwzię-
cia będącej załącznikiem do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przebudowy drogi, zachodziła za-
tem wątpliwość, czy dla sieci ciepłow-
niczej została wydana decyzja środo-
wiskowa. 

Zakres decyzji  
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
musi być spójny  
z zakresem inwestycji  
opisanej we wniosku 
o dofinansowanie 
projektu i w pozostałej 
dokumentacji  
aplikacyjnej. 
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Przykłady
Jednym ze sposobów opisu lokali-
zacji przedsięwzięcia w przestrzeni 
jest podanie numerów ewidencyj-
nych i obrębów, gdzie znajdują się 
działki, na których realizowane bę-
dzie planowane przedsięwzięcie.  
W przypadku decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach lokalizacja 
przedsięwzięcia może być także po-
dawana w inny sposób – za pomocą 
wskazania odcinka łączącego dwa 
punkty, np.: „przebudowa ulicy X na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Y 
do skrzyżowania z ulicą Z”, lub poda-
nia adresu miejsca, w którym plano-
wana jest inwestycja. W przypadku 
dróg ekspresowych i  autostrad oraz 
linii kolejowych zazwyczaj lokaliza-
cja inwestycji jest określana poprzez 
podanie nazw  miejscowości, po-
między którymi prowadzona będzie  

inwestycja, i kilometrażu inwestycji. 
Niejednokrotnie spotykaliśmy się 
jednak także z sytuacjami, w których 
lokalizacja przedsięwzięcia była po-
dawana w decyzji środowiskowej za 
pomocą numerów działek,  a następ-
nie w pozwoleniu na budowę liczba 
lub numery ewidencyjne tych dzia-
łek ulegały zmianie. W przypadku 
pozwoleń na budowę, a zwłaszcza 
ZRID, niezbędne jest wyszczególnie-
nie wszystkich działek, na których 
realizowane będzie przedsięwzięcie. 
W przypadku, gdy w decyzji środo-
wiskowej liczba i numery tych działek 
różnią się w porównaniu z właściwą 
decyzją budowlaną, do beneficjen-
ta kierowana jest zazwyczaj prośba  
o wyjaśnienie. Często różnica jest wy-
nikiem podziału nieruchomości lub 
zmiany numeru działki. 

Jeżeli jednak się okaże, że teren 
przedsięwzięcia został powiększo-
ny w stosunku do terenu objętego 
właściwą decyzją środowiskową,  
a na dodatkowych działkach znaj-
dują się elementy przedsięwzięcia, 
które powinny zostać objęte tą de-
cyzją, wówczas mamy do czynienia 
ze zmianą zakresu i z jego rozszerze-
niem w stosunku do decyzji środo-
wiskowej. Dodatkowo zagrożeniem 

Wymagana spójność 
w numeracji działek 
podawanych 
w poszczególnych 
decyzjach  
administracyjnych. 
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może tu być zwiększenie powierzch-
ni przedsięwzięcia, co może skut-
kować zmianą stron postępowania  
(nowe działki mogą sąsiadować  
z działkami należącymi do osób, któ-
re nie uczestniczyły w  postępowa-
niu, ponieważ nie zostały uznane za 
stronę albo nie uważały się za stronę, 
gdyż teren przedsięwzięcia nie grani-
czył bezpośrednio z należącą do nich 
nieruchomością). Jeżeli taka osoba 
stwierdzi, że nie została poinformo-
wana o decyzji albo nie brała udziału 
w konsultacjach przed jej wydaniem, 
jest to przesłanka do wznowienia po-
stępowania w sprawie decyzji środo-
wiskowej (art. 145, § 1, pkt 4 – k.p.a.).

W przypadku, kiedy przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach będzie przeprowadzana 
ocena oddziaływania na środowisko, 
w raporcie o oddziaływaniu na środo-
wisko konieczne będzie szczegółowe 
opisanie analizowanych wariantów 
planowanego przedsięwzięcia, wska-
zanie uzasadnienia ich wyboru wraz 
z określeniem przewidywanego od-
działywania na środowisko. Będzie 
to dotyczyło m.in. przewidywanych 
skutków dla środowiska w przypad-
ku niepodejmowania przedsięwzię-
cia (nazywanego często „wariantem 
zerowym”), rozwiązania propono-
wanego przez wnioskodawcę i jego 
racjonalnego wariantu oraz wariantu 
najkorzystniejszego dla środowiska. 

Wymagana  
analiza wszystkich 
możliwych wariantów 
realizacji przedsię-
wzięcia w raporcie 
o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia  
na środowisko. 
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Informacje o ww. wariantach powin-
ny uwzględniać także ich ewentual-
ne oddziaływanie na obszary Natura 
2000.

Zgodnie z art. 66, ust. 1 ustawy OOŚ 
opis wariantów w raporcie OOŚ powi-
nien uwzględniać wariant propono-
wany przez wnioskodawcę oraz racjo-
nalny wariant alternatywny, a także 
ten najkorzystniejszy dla środowiska. 
Ustawa OOŚ nie dopuszcza możliwo-
ści odstąpienia od analizy wariantów 
lub jej zastąpienia tylko oceną tzw. 
wariantu zerowego. Nie stanowi on 
bowiem kolejnego wariantu, lecz je-
dynie sytuację, w  której odstąpiono 
od realizacji przedsięwzięcia.

Wariantowanie może dotyczyć lokaliza-
cji lub przebiegu planowanego przed-
sięwzięcia, skali lub wielkości, metod 
budowy, technik eksploatacji itp. 
Należy mieć na uwadze to, że kryteria 
ekonomiczne nie mogą być postrze-
gane jako nadrzędne nad kryteriami 
ekologicznymi.
Wariantowanie przedsięwzięcia musi 
być przemyślane, a alternatywy da-
nej inwestycji powinny być racjonal-
ne, funkcjonalne i sensownie uza-
sadnione. Organ wydający decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

ma prawo wybrać wariant bardziej 
korzystny dla środowiska spośród 
wariantów przeanalizowanych przez 
inwestora. Jeżeli inwestor nie wyrazi 
zgody na wydanie decyzji środowi-
skowej w wariancie wybranym przez 
organ,  decyzja dla przedsięwzięcia 
nie może zostać wydana.

Ocena alternatyw danego przedsię-
wzięcia (np. lokalizacji, zakresu) musi 
nastąpić na etapie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach. Nie ma 
możliwości rezygnacji z wariantowa-
nia na etapie decyzji środowiskowej  
i uzupełnienia tego aspektu w ramach 
ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko prowadzonej przed wyda-
niem decyzji budowlanej. Na etapie 
ponownej oceny może już mieć miej-
sce jedynie wariantowanie technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne.

W sytuacji, gdy mamy do czynie-
nia z przedsięwzięciem, które może 
znacząco negatywnie oddziaływać 
na obszary Natura 2000, istotne jest 
przeanalizowanie co najmniej jedne-
go wariantu lokalizacyjnego lub kon-
strukcyjnego, który nie będzie gene-
rował negatywnego oddziaływania 
na cele ochrony obszaru Natura 2000.
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Przykład
Dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie drogi.

Wariantowaniu podlegają nie tylko 
przebieg drogi, ale również rodzaje 
i lokalizacje węzłów, lokalizacje tras 
dojazdowych, miejsc obsługi podróż-
nych, usytuowanie obiektów inży-
nierskich, sposób prowadzenia drogi 
(tunel, nasyp czy estakada), sposób 
postępowania z  masami ziemnymi, 
rodzaj wykorzystywanych surowców, 
warianty dotyczące urządzeń zabez-
pieczających środowisko przed zanie-
czyszczeniem, harmonogram prac. 

Dla przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie drogi.

Wariantowaniu mogą podlegać: ro-
dzaj skrzyżowania, rodzaj nawierzchni 
drogowej, sposób odwodnienia, ro-
dzaj obiektów inżynierskich, warianty 
organizacyjne (ograniczenie prędko-
ści, wprowadzenie zakazu poruszania 
się pojazdów ciężkich), warianty do-
tyczące urządzeń zabezpieczających 
środowisko przed zanieczyszczeniem.
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Właściwie  
przeprowadzone  
postępowanie  
z udziałem  
społeczeństwa  
w ramach oceny  
oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko. 

W uzasadnieniach decyzji o  środowi-
skowych uwarunkowaniach konieczne 
jest ujęcie opisów, w jaki sposób oraz 
gdzie podano informacje o rozpoczę-
ciu procedury związanej z konsultacja-
mi społecznymi. 
Przykłady
Niezależnie od kwalifikacji przedsięwzię-
cia, w przypadku gdy będą prowadzone 
konsultacje społeczne (będzie prowa-
dzona ocena oddziaływania na środowi-
sko), właściwy organ powiadamia opinię 
publiczną o: wszczęciu postępowania 
zmierzającego do wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach; przed-
sięwzięciu, którego ma ona dotyczyć; 
przystąpieniu do przeprowadzania oce-
ny oddziaływania na środowisko wraz 

z ewentualną oceną transgraniczną, jak 
również o organach administracji włą-
czonych w  ocenę. Dodatkowo w sto-
sownym obwieszczeniu musi się znaleźć 
rodzaj instrukcji dla wszystkich zaintere-
sowanych obejmującej informacje o:
• możliwości zapoznania się z dokumen-
tacją sprawy, 
• miejscu, gdzie wyłożono ją do wglądu, 
• możliwości składania uwag i wnio-
sków oraz terminie (obejmującym co 
najmniej 21 dni), 
• sposobie i miejscu ich składania, 
• organie administracji, który będzie je 
rozpatrywał, 
• a także ewentualnym terminie i miej-
scu przeprowadzenia rozprawy admini-
stracyjnej dla społeczeństwa.
 
Uwaga! Nie wolno mylić podania do 
publicznej wiadomości, które rozpo-
czyna postępowanie z udziałem spo-
łeczeństwa w ramach procedury oce-
ny oddziaływania na środowisko (wg 
ustawy OOŚ), z obwieszczeniem do 
stron postępowania przygotowywa-
nym na podstawie art. 49 k.p.a. w zw.  
z art. 74, ust. 3 ustawy OOŚ, jeżeli liczba 
stron w postępowaniu w sprawie decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 20, ponieważ postępowanie 
to dotyczy procedury wydawania decy-
zji administracyjnej. 
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Obwieszczenie do stron postępowania 
nie jest tym samym co podanie do pu-
blicznej wiadomości (kwestia ta zostanie 
wyjaśniona w dalszej części opracowania).

Propozycja wzoru właściwie sporzą-
dzonego uzasadnienia decyzji śro-
dowiskowej (fragment, w którym jest 
mowa o przeprowadzonych konsul-
tacjach społecznych): 

      …Rozpatrując wniosek zgodnie  
z art. 79, ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze 
zm.), zapewniono możliwość udzia-
łu społeczeństwa w postępowaniu,  
w ramach którego przeprowadzana jest 
ocena oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 1 ww. usta-
wy do publicznej wiadomości została 
przekazana informacja o toczącym się 
postępowaniu, możliwości zapoznania 
się z  dokumentacją i wniesienia uwag. 
W celu umożliwienia społeczeństwu ak-
tywnego włączenia się w  postępowa-
nie obwieszczenie zostało przekazane 
do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w… 

(od dnia 26.04.2010 r. do dnia 
26.05.2010 r.) oraz na tablicy ogłoszeń 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w… (od dnia 26.04.2010 r. do 
dnia 26.05.2010  r.). Obwieszczenia za-
mieszczone były również na tablicach 
ogłoszeń:
–  Urzędu Miasta i Gminy… (od dnia 

27.04.2010 do dnia 21.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 28.04.2010 r. 

do dnia 21.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 30.04.2010 r. 

do dnia 28.05.2010 r.),
–  Urzędu Miasta i Gminy… (od dnia 

29.04.2010 r. do dnia 24.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 29.04.2010 r. 

do dnia 21.05.2010 r.),
–  Urzędu Miejskiego w… (od dnia
    31.04.2010 r. do dnia 21.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 29.04.2010 r. 

do dnia 24.05.2010 r.),
–  Urzędu Miasta i Gminy… (od dnia 

28.04.2010 r. do dnia 24.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 29.04.2010 r. 

do dnia 21.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 29.04.2010 r. 

do dnia 24.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 30.04.2010 r. 

do dnia 8.06.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 29.04.2010 r. 

do dnia 24.05.2010 r.),
–  Urzędu Gminy… (od dnia 29.04.2010 r. 

do dnia 20.05.2010 r.).



W tym okresie, zgodnie z 21-dniowym ter-
minem i procedurą formalną wynikającą 
z  ww. ustawy, nie zostały wniesione uwagi  
i wnioski przez społeczeństwo.

W przedmiotowym postępowaniu liczba 
stron przekracza 20. W związku z powyż-
szym i  stosownie do dyspozycji ustawowej 
określonej w art. 74, ust. 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) strony po-
stępowania zawiadomione były o wszyst-
kich czynnościach organu prowadzącego 
postępowanie na zasadach określonych  
w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., 
Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
w  drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 10, 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.  
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w toku po-
stępowania strony miały możliwość zapo-
znania się z dokumentami, czynnego udziału 
w postępowaniu oraz wypowiedzenia się co 
do zebranych dowodów i materiałów przed 
wydaniem decyzji. Strony nie wniosły uwag 
lub zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.
W postępowaniu administracyjnym umoż-
liwiono zapoznanie się z dokumentacją 
i  wypowiedzenie się społeczeństwa zain-

teresowanego skutkami realizacji projek-
towanego zamierzenia inwestycyjnego.  
W toku postępowania zarówno bezpośred-
nio zainteresowane strony, jak i społeczeń-
stwo nie wniosły żadnych uwag. W związ-
ku z tym na tym etapie postępowania nie 
ujawniły się konflikty społeczne związane  
z realizacją inwestycji…

Z przyczyn praktycznych przedstawili-
śmy proponowane zapisy uzasadnienia 
decyzji środowiskowej w przypadku, kie-
dy w prowadzonym postępowaniu spo-
łeczeństwo ani strony postępowania nie 
zgłosiły żadnych uwag. Jak pokazuje na-
sze doświadczenie, w większości zakoń-
czonych procedur oceny oddziaływania 
na środowisko społeczeństwo ani stro-
ny postępowania nie zgłaszały żadnych 
uwag i wniosków do dokumentacji spra-
wy. Oczywiście w przypadku wniesienia 
uwag i wniosków przez społeczeństwo 
w uzasadnieniu decyzji o  środowisko-
wych uwarunkowaniach organ na mocy  
art. 37 ustawy OOŚ niezależnie od wy-
magań wynikających z przepisów k.p.a. 
podaje, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę i  w jakim zakresie uwzględnio-
no uwagi i wnioski zgłoszone w związku  
z udziałem społeczeństwa. 
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Informacje o udziale stron oraz zgłasza-
nych przez nie uwagach i wnioskach 
będą regulowane poprzez odpowied-
nie przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego.
Uwagi społeczeństwa mogą być skła-
dane tylko w okresie 21 dni – termi-
nie wyznaczonym w  obwieszczeniu 
skierowanym do społeczeństwa. Na-
tomiast strony postępowania mają 
prawo wglądu w dokumentację i skła-
dania uwag przez cały okres prowa-
dzenia postępowania.

Przykłady
Zgodnie z art. 3, pkt 8 ustawy OOŚ 
podstawowym elementem oceny od-
działywania na środowisko jest zapew-
nienie możliwości udziału społeczeń-
stwa w prowadzonym postępowaniu  
w sprawie wydania decyzji o  środo-
wiskowych uwarunkowaniach, które 
reguluje rozdział 2 ustawy OOŚ pt. 
„Udział społeczeństwa w  podejmo-
waniu decyzji”. Na bazie wspomnia-
nych przepisów społeczeństwo zyskuje 
możliwość zapoznania się z niezbędną 

Konieczność  
poddania ponownym 
konsultacjom  
społecznym 
wszystkich  
dokumentów  
zgromadzonych pod-
czas przeprowadze-
nia procedury ocen  
oddziaływania  
na środowisko (np. 
aneks do raportu).
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dokumentacją i wypowiedzenia w wy-
znaczonym przez właściwy organ ter-
minie (co najmniej 21 dni).

Z  przekazywanych do CUPT doku-
mentów dotyczących oceny oddziały-
wania na środowisko niejednokrotnie 
wynika, że procedura udziału spo-
łecznego zostaje przeprowadzona na 
początku postępowania. Najczęściej 
dzieje się to równolegle z wystąpie-
niem organu prowadzącego postę-
powanie o wydanie uzgodnienia lub 
opinii do organów współpracujących 
– RDOŚ, organu sanitarnego. W tym 
samym czasie zdarza się, że organy 
współuczestniczące w postępowaniu 
wzywają wnioskodawcę do  uzupeł-
nienia raportu OOŚ lub złożenia sto-
sownych wyjaśnień. 

Niejednokrotnie uzupełnienia doku-
mentacji zostają dostarczone wła-
ściwym organom po zakończeniu 
prowadzonej procedury udziału spo-
łeczeństwa, a zawarte w nich infor-
macje mają istotne znaczenie dla roz-
strzygnięcia sprawy. 

Po zakończeniu uzupełniania rapor-
tu OOŚ, a więc po zebraniu kom-
pletnego materiału dowodowego, 
procedura udziału społeczeństwa 

powinna zostać powtórzona przez 
organ prowadzący postępowanie 
tak, aby społeczeństwo miało możli-
wość zapoznania się z całością mate-
riału dowodowego zgromadzonego  
w sprawie. Mając to na uwadze, nale-
ży zauważyć, iż w świetle utrwalone-
go orzecznictwa udział społeczeń-
stwa powinien być prowadzony na 
podstawie kompletnego materiału 
dowodowego: …Realizacja prawa do 
składania uwag i  wniosków przed wy-
daniem decyzji wymagających udzia-
łu społeczeństwa możliwa jest tylko  
w przypadku udostępnienia do pu-
blicznej wiadomości całości zebranego 
w sprawie materiału dowodowego… 
(por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 
20.12.2007 r., IV SA/Wa 808/07). Po-
nadto braki w tym zakresie mogą 
skutkować unieważnieniem decyzji: 
…Brak zapewnienia możliwości udzia-
łu społeczeństwa w postępowaniu  
w sprawie oceny oddziaływania na śro-
dowisko uzasadnia stwierdzenie nie-
ważności decyzji wydanej w oparciu  
o tak przeprowadzone postępowanie  
w sprawie oceny oddziaływania na śro-
dowisko… (por. wyrok NSA w Warsza-
wie z dnia 02.02.2009 r., II OSK 62/08).
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Niedopuszczalne  
uzyskiwanie więcej  
niż jednej decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
dla jednego przedsię-
wzięcia,  tzw. dzielenie 
przedsięwzięcia lub 
jego etapowanie bez 
odniesienia się  
w kolejnych decyzjach  
o środowiskowych 
uwarunkowaniach  
do poprzednich,  
często zrealizowanych  
etapów przedsięwzię-
cia (oddziaływanie 
skumulowane). 
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6.
Przykłady
Przedsięwzięciem wg ustawy OOŚ 
jest zamierzenie budowlane lub inna 
ingerencja w  środowisko polegająca 
na przekształceniu lub zmianie spo-
sobu wykorzystania terenu. Niezmier-
nie ważne jest tu także stwierdzenie, 
że przedsięwzięcia powiązane tech-
nologicznie kwalifikuje się jako jedno 
przedsięwzięcie, nawet jeżeli realizują 
je dwa różne podmioty (art. 3, ust. 1, 
pkt 13 ustawy OOŚ). 

Z sytuacją, kiedy dwa podmioty  
realizujące jeden projekt korzystały 
z jednej decyzji środowiskowej, spo-
tkaliśmy się co najmniej w dwóch 
przypadkach. Decyzje środowisko-
we dla tych projektów obejmowały  
całość przedsięwzięcia i projektu, któ-
ry następnie realizowały dwa podmio-
ty na podstawie porozumienia. Każdy 
z nich realizował ten fragment decyzji, 
który dotyczył jego właściwości, np. 
pod względem własności nierucho-
mości. W jednym z projektów jedna ze 
stron odpowiedzialna była za budowę 
układu drogowego i  tramwajowego 
obsługującego tereny inwestycji ko-
munikacyjnej realizowanej przez dru-
gi podmiot.



W drugim przypadku projekt dotyczył 
przebudowy i pogłębienia kanałów 
oraz remontu nabrzeży dróg wodnych. 
Jeden z podmiotów odpowiedzialny 
był za realizację zadań na terenie mia-
sta, a drugi – poza nim.
Decyzje środowiskowe obejmujące ca-
łość przedsięwzięcia pozwoliły na prze-
prowadzenie analizy oddziaływań sku-
mulowanych, które mogły być związane 
z realizacją każdej z części projektu.

W sytuacji, kiedy podmioty zdecydują 
się jednak na uzyskiwanie odrębnych 
decyzji środowiskowych, w decyzjach 
tych oraz w dokumentacji powstają-
cej na potrzeby uzyskania tych decyzji 
powinny bezwzględnie zostać wzięte 
pod uwagę oddziaływania skumulo-
wane obu tych przedsięwzięć.

Odrębnym zagadnieniem jest tzw. 
salami slicing, czyli dzielenie przed-
sięwzięcia na elementy, które same 
w sobie, rozważane jako oddzielne 
przedsięwzięcia, nie będą kwalifiko-
wane do uzyskania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, np.  
w taki sposób, aby drogi, linie kanali-
zacyjne nie osiągnęły długości powy-
żej 1 km, a powierzchnia zabudowy 
była mniejsza niż próg wymieniony  
w  rozporządzeniu RM. Następnie po 

realizacji fragmenty te składają się  
w całość będącą jednym przedsię-
wzięciem.
Czasami decyzja środowiskowa uzy-
skiwana jest na jeden element pro-
jektu, który ewidentnie wymaga tego 
typu dokumentu, a parametry pozo-
stałych towarzyszących elementów, 
ponieważ są rozważane jako odręb-
ne, niepowiązane przedsięwzięcia, 
nie są sumowane – nie uzyskują de-
cyzji środowiskowych albo też nie 
są włączane do decyzji środowisko-
wej dla głównego elementu (np. po-
przez zmianę decyzji środowiskowej 
z uwagi na zwiększenie jej zakresu). 
Można to nazwać także „sztukowa-
niem przedsięwzięcia”, np. budowa 
wiaduktu drogowego i uzyskanie dla 
niego decyzji środowiskowej, a na-
stępnie w wyniku zmiany projektu  
budowa dróg dojazdowych do wia-
duktu z dróg bocznych. Drogi dojaz-
dowe stanowiące odcinki o długości 
mniejszej niż 1 km nie zostały wzięte 
pod uwagę razem z wiaduktem i nie 
uzyskiwano dla nich decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach.
Należy unikać takich sytuacji i każde 
przedsięwzięcie projektować z myślą  
o niezbędnym układzie towarzyszą-
cym, a wszystkie zmiany wprowadza-
ne w  projekcie dotyczące budowy 
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przedsięwzięć, które mogłyby zostać 
zaliczone do grupy wymagającej  
decyzji środowiskowej, wprowadzać 
poprzez zmianę decyzji środowisko-
wej, a następnie pozwolenia na bu-
dowę (jeśli zostało już wydane).

Niepełne uzasadnie-
nie postanowienia 
screeningowego  
oraz decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
szczególnie w przy-
padku odstąpienia 
od przeprowadzenia 
oceny oddziaływania 
na środowisko. Brak 
odniesienia do wszyst-
kich kryteriów z art. 63, 
ust. 1 ustawy OOŚ.

Obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko, w zależno-
ści od rodzaju zamierzonego przedsię-
wzięcia lub miejsca jego realizacji, może 
mieć charakter obligatoryjny bądź fa-
kultatywny.
Obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko dla planowanego przedsię-
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wzięcia mogącego potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko (dla 
którego obowiązek przeprowadze-
nia OOŚ jest fakultatywny) stwierdza  
w drodze postanowienia organ wła-
ściwy do wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, uwzględ-
niając łącznie kryteria/uwarunkowania 
środowiskowe, o których mowa w art. 
63, ust. 1 ustawy OOŚ. Art. 65, ust.  
3 ustawy OOŚ wymaga, aby posta-
nowienia dotyczące obowiązku prze-
prowadzenia oceny lub jego braku 
zawierały uzasadnienie odnoszące 
się do kryteriów selekcji. Analogicz-
ne uzasadnienie wymagane jest dla 
decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, w której stwierdza się brak 
obowiązku przeprowadzenia OOŚ 
(art. 85, ust. 2, pkt 2 ustawy OOŚ).

Częstą praktyką organów wydających 
decyzje i postanowienia jest podanie 
jako głównego powodu odstąpienia 
od tej oceny wyników z konsultacji  
z organami opiniującymi, które wyrazi-
ły stanowisko o braku potrzeby prze-
prowadzenia OOŚ. Informacja ta jest 
często uzupełniona krótkim stwier-
dzeniem, że o odstąpieniu od oceny 
przesądziły charakter, lokalizacja i za-
kres oddziaływania przedsięwzięcia.
Tak krótkie uzasadnienia nie pozwala-

ją w praktyce ocenić, co właściwy or-
gan odstępujący od obowiązku oceny 
wziął pod uwagę i jakimi kryteriami 
się kierował, a więc, czy przeprowadził 
prawidłową selekcję.

W takiej sytuacji często prosimy bene-
ficjentów o wystąpienie do właściwych 
organów w celu  wyjaśnienia zapisów 
treści postanowień lub decyzji, np.  
w trybie k.p.a. (art. 113, § 2 k.p.a.). Zada-
niem organu jest wykazanie, jakimi kry-
teriami kierował się organ, odstępując 
od obowiązku oceny. 

Biorąc pod uwagę, jak istotną kwestią 
jest właściwe uzasadnienie decyzji/
postanowienia o braku potrzeby prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektów ubiegają-
cych się o  dofinansowanie ze środ-
ków unijnych, beneficjenci powinni 
zwracać uwagę na treść wydawanych 
dokumentów i uczulać organy na 
konieczność prawidłowego uzasad-
niania. W przypadku wątpliwości co 
do treści i zakresu informacji, jakie 
powinny się znaleźć w samej decyzji, 
beneficjenci mają prawo  składać do 
organu wnioski o  ich uzupełnienie 
lub wyjaśnienie (powołując się np. na 
art. 111 i 113, § 2 k.p.a.).



Niewłaściwy sposób 
kwalifikacji 
planowanego 
przedsięwzięcia. 
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8.

Przykłady
Decyzje o środowiskowych uwarunko-
waniach muszą uzyskać przedsięwzię-
cia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko, które wymienione są  
w rozporządzeniu RM. Niekiedy jednak 
prawidłowa kwalifikacja przedsięwzię-
cia wg tego rozporządzenia może być 
niezwykle trudna. Szczególnie kłopo-
tliwe wydaje się odpowiednie zakwa-
lifikowanie rozbudowy i  przebudowy 
istniejących przedsięwzięć. 

W celu ułatwienia kwalifikacji przed-
sięwzięć powstała publikacja General-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska pt. 
„Przedsięwzięcia mogące znacząco od-
działywać na środowisko – przewodnik 
po rozporządzeniu Rady Ministrów”, 
w której wyjaśniane są poszczególne 
punkty paragrafów 2 i 3 rozporządze-
nia RM oraz zagadnienia dotyczące 
odpowiedniej kwalifikacji przebudowy 
i rozbudowy przedsięwzięcia. Publika-
cja jest dostępna na stronie GDOŚ.

Organ wydający decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach ma prawo 
zwrócić uwagę inwestora na błędną 
kwalifikację przedsięwzięcia i przepro-
wadzić własną. Często w sytuacjach 
niejasnych beneficjenci pytają organy 
o prawidłowość kwalifikacji przedsię-
wzięcia. Niekiedy organ w takich przy-
padkach (jeżeli inwestor złożył wnio-
sek o wydanie decyzji środowiskowej) 
wydaje decyzję umarzającą postępo-
wanie z uwagi na brak podstawy do 
prowadzenia postępowania, ponie-
waż po przeanalizowaniu dokumen-
tacji organ dochodzi do wniosku, że 
dane przedsięwzięcie nie kwalifikuje 
się do grup wymienionych w  rozpo-
rządzeniu RM.



Brak odniesienia  
w treści decyzji  
środowiskowej,  
czy przedsięwzięcie 
może potencjalnie 
znacząco oddziaływać 
na obszar  
Natura 2000. 
Niewystarczające 
uzasadnienie braku 
racjonalnych rozwią-
zań alternatywnych 
w przypadku znaczą-
cego oddziaływania na 
Naturę 2000 lub brak 
takiego uzasadnienia. 
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9.

Przykłady
W przypadku braku odniesienia do 
obszarów Natura 2000 w treści decy-
zji środowiskowej, kiedy oddziaływa-
nie na ten obszar może zostać zaliczo-
ne do znaczących, analizie zostanie 
poddany raport o  oddziaływaniu na 

środowisko albo karta informacyjna 
przedsięwzięcia, a beneficjent będzie 
poproszony o dodatkowe wyjaśnie-
nia. Może wystąpić konieczność uzu-
pełnienia dokumentacji i  zmiany de-
cyzji środowiskowej, jeżeli nie będzie 
w niej ujętych obszarów Natura 2000, 
które zostały utworzone po terminie 
wydania decyzji. Problem ten doty-
czył głównie decyzji środowiskowych 
wydawanych na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska przed 
dniem wejścia w życie ustawy OOŚ  
(15 listopada 2008 r.). W  okresie od 
2004 do 2013 r. większość obszarów 
Natura 2000 została już określona. 
Obecnie mogą być wprowadzane ko-
rekty granic obszarów już istniejących 
oraz zgłaszane Komisji Europejskiej 
niewielkie liczby nowych obszarów.
Wykonawcy dokumentacji środowi-
skowej powinni na bieżąco sprawdzać 
na portalu Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska informacje dotyczące 
obszarów Natura 2000.
Formularz wniosku o dofinansowanie 
zawiera załącznik Ib, który powinien 
być wypełniany i  załączany do WoD 
w przypadku, gdy dla przedsięwzięć 
wchodzących w skład projektu nie 
przeprowadzono właściwej oceny 
oddziaływania na Naturę 2000. Oce-
na taka powinna być przeprowadzana 



zgodnie z  art. 6, ust. 3 Dyrektywy Sie-
dliskowej. W praktyce oznacza to, że 
po przeprowadzeniu wstępnego scree-
ningu, mającego na celu określenie 
położenia przedsięwzięcia względem 
obszarów Natura 2000 i odniesienia ce-
lów ochrony tych obszarów oraz głów-
nych zagrożeń dla nich do charakteru 
oddziaływania przedsięwzięcia, określa 
się możliwość wystąpienia oddziały-
wań znaczących. Jeżeli stwierdzono, 
że takie oddziaływanie może wystąpić, 
przechodzi się do etapu szczegółowej 
analizy obejmującej inwentaryzację 
przyrodniczą na terenie zagrożonego 
obszaru w  zakresie buforu przewidy-
wanego oddziaływania przedsięwzię-
cia. Następnie określa się szczegółowo 
zakres oddziaływania przedsięwzięcia  
i jego wpływ na cele i  przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000. Analizie 
powinno zostać też poddane oddzia-
ływanie na integralność sieci, tzn. czy 
dana inwestycja nie zagraża powiąza-
niom między obszarami – czy nie prze-
cina korytarzy ekologicznych albo nie 
powoduje zmiany stosunków wodnych 
na innych terenach niebędących w bez-
pośrednim sąsiedztwie inwestycji.
Efektem powinna być właściwa ocena 
oddziaływania na obszar Natura 2000 
zawierająca opis oddziaływania na 
cele i przedmioty ochrony (siedliska, 

rośliny i zwierzęta żyjące na danym 
obszarze) oraz sposoby jego minima-
lizacji, a jeśli oddziaływanie nie może 
zostać skutecznie zminimalizowane 
(np. konieczność zniszczenia siedli-
ska), należy przedstawić propozycje 
działań kompensacyjnych. Zgodnie  
z ustawą OOŚ i Dyrektywą Siedliskową 
przedsięwzięcia, które mogą znaczą-
co negatywnie oddziaływać na cele 
i przedmioty ochrony obszaru Natura 
2000, nie mogą być realizowane. 

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy przed-
sięwzięcie służy interesowi publiczne-
mu, gospodarczemu lub społecznemu 
i nie ma racjonalnych rozwiązań alter-
natywnych powodujących uzyskanie 
takich samych celów jak proponowane 
przedsięwzięcie (np.  zaproponowanie 
alternatywnej trasy przebiegu inwestycji 
liniowej w taki sposób, że dany obszar 
Natura 2000 ani żaden inny nie zostaną 
naruszone). Wtedy organ wydający de-
cyzję środowiskową może wyrazić zgo-
dę na realizację przedsięwzięcia pod 
warunkiem zobowiązania inwestora do 
przeprowadzenia adekwatnych dzia-
łań kompensacyjnych (np.  odtworzenie 
siedlisk w innej lokalizacji, pielęgnacja 
siedlisk istniejących w  innej lokalizacji  
w celu doprowadzenia ich do dobrego 
stanu).
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Niekiedy, pomimo wyrażenia zgody 
przez odpowiedni organ na realizację 
przedsięwzięcia, w  uzasadnieniu de-
cyzji argumenty dotyczące braku ra-
cjonalnych alternatywnych rozwiązań  
są przedstawione w niewystarczający 
sposób. W takich przypadkach zwra-
camy się do beneficjenta o uzyskanie 
od organu dodatkowych wyjaśnień 
do treści decyzji. Jeśli w raporcie od-
działywania na środowisko zostały 
wyczerpująco przeanalizowane wa-
rianty przedsięwzięcia i  warianty al-
ternatywne oraz wykazano brak moż-
liwości zastosowania tych wariantów 
(np. z uwagi na nieproporcjonalne 
koszty społeczne – wyburzenia bu-
dynków, przejście trasy przez tereny 
gęsto zabudowane; koszty ekono-
miczne – utratę celowości realizacji 
projektu wg rozwiązania alternatyw-
nego, np. podwojenie długości ob-
wodnicy i utrata jej charakteru – rezy-
gnacja ewentualnych użytkowników 
z korzystania z  obwodnicy z  uwagi 
na nieproporcjonalnie wydłużony 
czas podróży i oddalenie od ośrodka 
miejskiego), takie wyjaśnienia mogą 
zostać przyjęte. 
Należy zwracać szczególną uwagę na 
jakość raportów OOŚ zarówno pod 
względem metodyki inwentaryzacji 
(odpowiednie metody i terminy), jak 

i szczegółowości analizy oddziały-
wania na cele i przedmioty ochrony 
obszarów Natura 2000, a także na 
analizę wariantów alternatywnych 
w przypadku możliwości znaczące-
go oddziaływania. Jeżeli raport OOŚ 
nie będzie zawierał tego typu analiz, 
organ odpowiedzialny za wydanie  
decyzji środowiskowej nie może jej 
wydać do momentu uzupełnienia ra-
portu o niezbędne informacje. 

Należy liczyć się także z tym, że  
w przypadku oddziaływania na Na-
turę 2000 silny głos w konsultacjach 
społecznych zabrać mogą organiza-
cje pozarządowe (NGO) zajmujące 
się ochroną przyrody. Ich głosy nie 
powinny być lekceważone, dlatego  
w interesie inwestora jest współpra-
ca z tymi organizacjami, aby uzyskać 
rzetelne informacje o siedliskach 
i  gatunkach chronionych na danym 
obszarze i metodach ich ochrony. 
Głos NGO będzie także ważny pod-
czas dyskusji nad wariantami alter-
natywnymi. Należy pamiętać, iż NGO 
mają prawo odwołania się od decyzji 
środowiskowej i zaskarżenia jej do 
sądu administracyjnego, ponieważ 
w postępowaniu w sprawie wydania 
decyzji środowiskowej występują na 
prawach strony (art. 44 ustawy OOŚ). 
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Przykłady
Zgodnie ze znowelizowanymi w dniu 
18 marca 2011 r. ustawami Prawo 
wodne i OOŚ decyzja zezwalająca 
na realizację przedsięwzięcia (decy-
zja środowiskowa) nie może zostać 
wydana, jeżeli z  oceny oddziaływa-
nia wynika, że przedsięwzięcie może 
niekorzystnie wpływać na tzw. jed-
nolite części wód – JCW (art. 81, ust. 
3 ustawy OOŚ). Niekorzystne oddzia-
ływanie polega na uniemożliwianiu 
osiągnięcia przez JCW dobrego stanu 
jakościowego i ilościowego, który za-
wiera się w określonych parametrach. 
Związane jest to z  realizacją zapisów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 

która zakłada osiągnięcie dla wszyst-
kich wód na terenie Unii Europejskiej 
co najmniej dobrego stanu. 

W związku z niedostateczną trans-
pozycją zapisów RDW do polskiego 
prawodawstwa Komisja Europejska 
zgłaszała wiele uwag, w wyniku któ-
rych minister środowiska w  porozu-
mieniu z ministrem infrastruktury  
i rozwoju oraz generalnym dyrekto-
rem ochrony środowiska opubliko-
wał „Zalecenia ministra infrastruktury  
i rozwoju, ministra środowiska i  ge-
neralnego dyrektora ochrony środo-
wiska dla inwestorów/beneficjentów 
oraz właściwych instytucji w zakresie 
weryfikacji i zapewnienia spełniania 
przez przedsięwzięcia współfinanso-
wane z  funduszy unijnych w okresie 
programowania 2007-13 wymagań 
wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej”.

W dokumentacji środowiskowej oraz 
w decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach powinny znajdować się 
informacje, że oddziaływanie przed-
sięwzięcia zostało przeanalizowane 
pod względem możliwości wpływu 
na osiągnięcie dobrego stanu wód. 
Podobnie jak w przypadku analizy 
możliwości oddziaływania na obszary 

Brak stwierdzenia  
w decyzji  
o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
czy przedsięwzięcie 
nie będzie wpływać 
na nieosiągnięcie  
dobrego stanu jedno-
litych części wód.
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Natura 2000 wstępnie należy określić 
położenie przedsięwzięcia względem 
jednolitych części wód i przeanalizo-
wać, czy dane przedsięwzięcie z uwa-
gi na swój charakter może oddziały-
wać na te wody. 
Oddziaływanie na jednolite części 
wód związane jest przede wszystkim 
z poborem lub zrzutem dużych ilości 
wód, przebudową cieków wodnych, 
pogłębianiem, umacnianiem brze-
gów, budową urządzeń wodnych, bu-
dowli piętrzących, wałów przeciwpo-
wodziowych, zbiorników wodnych, 
zrzutem ścieków. Jednak każdy rodzaj 
inwestycji powinien zostać przeana-
lizowany pod kątem ewentualnego 
oddziaływania na JCW. 
W uzasadnieniu decyzji środowisko-
wej, jeżeli nie stwierdzono możliwości 
oddziaływania na JCW, powinno się 
znaleźć jednoznaczne stwierdzenie 
o braku oddziaływania poparte argu-
mentacją opartą na przeprowadzonej 
szczegółowej analizie. Powinno się 
ono znaleźć w decyzji środowiskowej 
niezależnie od tego, czy była prze-
prowadzana ocena oddziaływania na 
środowisko (czyli sporządzono raport 
oddziaływania na środowisko), czy też 
nie było konieczności przeprowadza-
nia oceny oddziaływania na środowi-
sko (inwestor złożył do organu tylko 

kartę informacyjną przedsięwzięcia). 
W postanowieniu organu odstępują-
cym od przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko powinno 
znaleźć się uzasadnienie, że od oceny 
odstąpiono między innymi z powodu 
stwierdzenia braku oddziaływania na 
JCW (to samo stwierdzenie powinno 
znaleźć się w decyzji o  środowisko-
wych uwarunkowaniach).

Jak już wspomniano wyżej, w przy-
padku, kiedy w wyniku analizy stwier-
dzono jednak możliwość oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na JCW, należy 
zaproponować środki minimalizujące 
to oddziaływanie, a wtedy, gdy takie 
środki są niewystarczające i pomimo 
ich zastosowania przedsięwzięcie 
będzie oddziaływać niekorzystnie na 
JCW,  organ powinien odmówić wy-
dania decyzji. 
Istnieje jednak możliwość wydania 
zezwolenia na realizację przedsię-
wzięcia pod warunkiem spełnienia 
przesłanek zapisanych w art. 38j usta-
wy Prawo wodne, czyli:
• zastosowania środków minimalizują-
cych oddziaływanie,
• stwierdzenia, że przedsięwzięcie ma 
charakter przedsięwzięcia interesu 
publicznego i spowoduje pozytywne 
efekty dla środowiska i zdrowia ludz-
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kiego, bezpieczeństwa i zrównoważo-
nego rozwoju, które będą przeważać 
nad niekorzystnymi skutkami realiza-
cji przedsięwzięcia,
• braku racjonalnych rozwiązań alter-
natywnych,
• stwierdzenia, że przyczyny zmian  
i działań związanych z realizacją przed-
sięwzięcia zostały szczegółowo prze-
analizowane w planie gospodarowa-
nia wodami dorzecza.

Należy również wspomnieć, że za-
strzeżenia Komisji Europejskiej doty-
czyły nie tylko transpozycji prawa, ale 
także jakości dokumentów niezbęd-
nych do zarządzania JCW – Planów 
Gospodarowania Wodami Dorzeczy 
dla Wisły i Odry, dwóch największych 
rzek Polski.

W związku z powyższym w porozu-
mieniu z KE w 2013 r. przystąpiono do 
sporządzania tzw. MasterPlanów, czy-
li dokumentów będących uzupełnie-
niem do PGWD w okresie przejścio-
wym, przed uchwaleniem nowych 
PGWD dla Wisły i Odry (PGWD są ak-
tualizowane co pięć lat). MasterPlany 
zostały przyjęte przez Radę Ministrów 
26 sierpnia 2014  r. i są dostępne na 
stronie internetowej KZGW.
 

Do momentu uchwalenia MasterPla-
nów, w których zostały przeanalizo-
wane wszystkie planowane przed-
sięwzięcia mogące niekorzystnie 
wpływać na osiągnięcie celów środo-
wiskowych JCW, dla przedsięwzięć, 
które uzyskały pozwolenia na budo-
wę po 31 grudnia 2012 r., a które do-
tyczyły sektora gospodarki wodnej, 
wprowadzono obowiązek przedsta-
wiania do  RDOŚ ekspertyz dotyczą-
cych oddziaływania na RDW.     
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Informowanie 
społeczeństwa  
o wydaniu decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Przykłady
Ostatnim elementem postępowania  
z udziałem społeczeństwa jest obo-
wiązek poinformowania opinii pu-
blicznej przez organ o wydanej de-
cyzji i możliwości zapoznania się z jej 
treścią (art. 38 ustawy OOŚ). 
Istotne jest również to, że zgodnie  
z art. 85, ust. 3 ustawy OOŚ obowiązek 
informowania społeczeństwa wystę-
puje również w przypadku wydania 
decyzji środowiskowej stwierdzają-
cej brak obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z powyższym o wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach należy informować ogół 
społeczeństwa, a nie tylko strony po-
stępowania. W praktyce można jed-
nym obwieszczeniem zawiadomić za-
równo strony postępowania (wg art. 
49 k.p.a.), jak i społeczeństwo (wg art. 
38 i 85, ust. 3 ustawy OOŚ).
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Brak obwieszczenia 
skierowanego  
do społeczeństwa  
o wydaniu pozwolenia 
na budowę 
na podstawie  
DŚU – obowiązek 
ustawowy art. 72,  
ust. 6 ustawy OOŚ.

Przykłady
Zwracamy uwagę na to, że do doku-
mentacji aplikacyjnej wymagane jest 
załączenie obwieszczeń podających 
do publicznej wiadomości informację  
o wydaniu wszystkich decyzji bu-
dowlanych, tj. pozwoleń na budowę/
ZRID wydanych na podstawie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Zgodnie z zapisami art. 72, ust. 6 usta-
wy OOŚ organ wydający pozwolenie 
na budowę na podstawie decyzji śro-
dowiskowej powinien obwieścić spo-
łeczeństwu informację o wydaniu po-
zwolenia na budowę/ZRID wydanego 
na podstawie tej decyzji. 

Należy zauważyć, że informacja  
o wydaniu pozwolenia na budowę 
na podstawie decyzji o  środowisko-
wych uwarunkowaniach, niezależnie 
od tego, czy przy wydawaniu decyzji 
środowiskowej przeprowadzono oce-
nę oddziaływania na środowisko, czy 
nie, powinna zostać podana do pu-
blicznej wiadomości zgodnie z art. 3, 
ust. 11 oraz art. 72, ust. 6 ustawy OOŚ. 
Obwieszczenie o wydaniu pozwole-
nia na budowę skierowane tylko do 
stron postępowania nie spełnia tego 
wymogu.

W polskich warunkach zezwoleniem 
na inwestycję w rozumieniu Dyrekty-
wy Ocenowej są łącznie dwie decy-
zje: decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach oraz o  pozwoleniu 
na  budowę lub inna decyzja o po-
dobnym charakterze pozwalająca na 
wykonanie prac budowlanych. Tak 
więc, aby wypełnić zapisy Dyrektywy 
Ocenowej, informacja o wydaniu obu 
tych decyzji powinna być podana do 
publicznej wiadomości.
Art. 9, ust. 1 Dyrektywy Ocenowej 
mówiący o obowiązku obwieszcza-
nia do publicznej wiadomości in-
formacji o wydaniu lub o odmowie 
wydania zezwolenia na inwestycję 
odnosi się do decyzji właściwego  
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organu, która oprócz treści decyzji 
i  warunków podaje również infor-
macje o udziale społeczeństwa oraz 
działaniach minimalizujących i  kom-
pensujących. W  polskim prawodaw-
stwie informacje takie zawiera decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
która następnie wiąże organ wydający 
pozwolenie na budowę (art. 86 usta-
wy OOŚ). Wszelkie zmiany w projek-
cie budowlanym niezgodne z decyzją 
środowiskową, w zależności od ich 
charakteru i  zakresu, powinny skut-
kować przeprowadzeniem ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko 
przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę lub zmianą decyzji środowisko-
wej (art. 72, ust. 1a lub art. 88 ustawy 
OOŚ). 

Należy zwrócić uwagę na to, aby  
w treści decyzji wydawanej po uzyska-
niu decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach (tj. pozwoleniu na budowę/
ZRID) znalazło się stwierdzenie organu, 
że decyzja o pozwoleniu na budowę 
jest zgodna z decyzją o  środowisko-
wych uwarunkowaniach, np. poprzez 
powołanie się na art. 35, ust. 1, pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.). Może to być także 
stwierdzenie, że organ wydający de-
cyzję budowlaną, biorąc pod uwagę 
art. 88, ust. 1, pkt 2 ustawy OOŚ, prze-
analizował wniosek o wydanie decyzji 
budowlanej i nie stwierdził dokonania 
zmian w stosunku do wymagań okre-
ślonych w decyzji środowiskowej.

Brak w uzasadnieniu 
decyzji budowlanej 
zapisu o zgodności 
zakresu projektu 
z zakresem z etapu 
właściwej decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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W przypadku braku takich zapisów  
w uzasadnieniu decyzji budowlanych 
zobowiążemy beneficjenta do uzyska-
nia od właściwego organu potwier-
dzenia, że zakres projektu zawarty  
w projekcie budowlanym jest zgodny  
z zakresem określonym w odpowied-
niej decyzji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach oraz że uwzględnione 
zostały warunki nałożone tą decyzją. 
Aby zaoszczędzić nakładu dodatkowej 
pracy i czasu potrzebnego do uzyska-
nia stosownego stanowiska organu, 
zaleca się, by po otrzymaniu decy-
zji budowlanej inwestor/beneficjent 
sprawdził, czy powyższe informacje 
zostały wpisane w uzasadnieniu tej de-
cyzji. Jeżeli decyzja nie będzie zawie-
rała takich zapisów, można zwrócić się 
do organu o uzupełnienie treści decyzji 
w terminie przysługującym na złożenie 
odwołania od decyzji (tj. 14 dni od mo-
mentu doręczenia – art. 111 k.p.a.).

Zgodnie z art. 86 ustawy OOŚ  decy-
zja o środowiskowych uwarunkowa-
niach wiąże organ wydający decyzje 
następujące po wydaniu DŚU, w tym 
decyzję budowlaną – np. pozwolenie 
budowlane, ZRID… itp. (wymienione 
w art. 72, ust. 1 ustawy OOŚ).
Jeżeli organ właściwy do wydania decy-
zji budowlanej stwierdzi, że we wniosku 
o wydanie decyzji zostały dokonane 
zmiany w stosunku do wymagań okre-
ślonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, przeprowadzana jest 
ponowna ocena oddziaływania na śro-
dowisko.

29



Niezrozumienie  
różnicy między  
„społeczeństwem”  
a „stroną postępowa-
nia” – niekierowanie 
obwieszczeń do  
społeczeństwa,  
tylko do stron.

Przykłady
Ostatnim elementem postępowania  
z udziałem społeczeństwa jest obo-
wiązek poinformowania opinii pu-
blicznej przez organ o wydanej de-
cyzji i możliwości zapoznania się z jej 
treścią (zgodnie z art. 38 ustawy OOŚ). 
Bardzo ważne: nie wolno mylić poda-
nia do publicznej wiadomości, które 
rozpoczyna postępowanie z udziałem 
społeczeństwa, z obwieszczeniem 
przygotowanym na podstawie art. 
49 k.p.a. w zw. z art. 74, ust. 3  ustawy 
OOŚ, jeżeli liczba stron postępowania 
w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20.

Dość często się zdarza, że obwieszcze-
nia wydawane do stron postępowa-

nia traktowane są jako obwieszczenia 
skierowane do społeczeństwa, a jest 
to błędne rozumowanie. Społeczeń-
stwo to każdy zainteresowany spra-
wą, a strona postępowania to osoba, 
która ma interes prawny w związku 
ze sprawą, np. jest właścicielem dział-
ki, na której będzie budowana droga, 
lub sąsiedniej.
Co to znaczy „podać do publicznej 
wiadomości”?
Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 11 ustawy 
OOŚ: 
• udostępnić informację na stronie 
organu, w tzw. BIP (Biuletyn Informacji 
Publicznej),
• ogłosić informację w sposób zwycza-
jowo przyjęty w siedzibie organu wła-
ściwego w sprawie (zazwyczaj jako 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń  
w urzędzie lub na terenie miasta),
• wywiesić obwieszczenie w sposób 
zwyczajowo przyjęty w miejscu reali-
zacji przedsięwzięcia (np. tablica in-
formacyjna na miejscu realizacji przed-
sięwzięcia),
• ogłosić w prasie lub w sposób zwy-
czajowo przyjęty (np. tablica ogłoszeń) 
na terenie gminy, jeśli przedsięwzię-
cie przebiega lub częściowo znajdu-
je się na terenie innej gminy  (tablica 
ogłoszeń urzędu gminy, przez którą 
przebiega przedsięwzięcie, np. droga).
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Prawidłowa treść
zaświadczenia 
Natura 2000  
z załącznikiem  
mapowym.

Przykłady 
Uzasadnienie zaświadczenia organu 
monitorującego obszary Natura 2000 
(załącznik Ib do wniosku o dofinanso-
wanie) powinno zawierać informację, 
że inwestycja nie będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszary  
Natura 2000, m.in. ze względu na:
•  jej rodzaj i charakterystykę,
• usytuowanie, w tym odległość od 
obszarów Natura 2000 – zarówno już 
wyznaczonych czy przekazanych do 
KE przez stronę polską, jak i poten-
cjalnych, znajdujących się na tzw. 
Shadow List,
• rodzaj i skalę możliwego oddziały-
wania w kontekście celów, dla których 
zostały (lub mają zostać) utworzone 
obszary Natura 2000 (należy pamię-
tać, że oceny oddziaływania na dany 
obszar Natura 2000 dokonuje się  
w kontekście celów ochronnych, ja-
kim ma służyć ten obszar).

Mapa w odpowiedniej skali stano-
wiąca załącznik do zaświadczenia jest 
jego integralną częścią, a zatem musi 
zostać dołączona do zaświadcze-
nia wydanego przez RDOŚ. Mając na 
uwadze sprawne przygotowywanie 
dokumentacji dla dużej liczby inwe-
stycji ubiegających się o  dofinanso-
wanie, zalecamy załączanie do wnio-
sku o wydanie zaświadczenia mapy  
z zaznaczonym obszarem Natura 2000 
oraz lokalizacją planowanej inwestycji 
(ewentualnie tylko z  zaznaczoną in-
westycją – w takim przypadku RDOŚ 
powinien zaznaczyć granice obszaru 
Natura 2000). Rola RDOŚ powinna na-
tomiast polegać na zweryfikowaniu 
mapy oraz załączeniu jej do zaświad-
czenia (zalecane jest opatrzenie mapy 
pieczęcią RDOŚ).
Bardzo istotne jest to, aby treść za-
świadczenia obejmująca właściwe 
obszary Natura 2000 była zbieżna 
z obszarami oznaczonymi na załącz-
niku mapowym. Ponadto wszystkie 
obszary Natura 2000 oraz ich odle-
głości od planowanej inwestycji wy-
mienione w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach powinny być spójne  
z informacjami podanymi w deklaracji 
Natura 2000.
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