
Wybrane kwestie środowiskowe związane z realizacją 
inwestycji infrastrukturalnych





Stosowane skróty:

dśu – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

ustawa ooś – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (ze zm.)

rozporządzenie ooś - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko



1. Istotne aspekty dotyczące warunków dśu
• warunki realizacji przedsięwzięcia określone w dśu
• kary za nieprzestrzeganie warunków ujętych w dśu

2. Kwestie środowiskowe w decyzjach administracyjnych
• zmiany w projekcie
• uzasadnienie do decyzji budowlanych
• obwieszczenie o wydaniu decyzji budowlanej

Program



 decyzja administracyjna, której warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia mają na 
celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania tej inwestycji na stan środowiska

 wydaje się dla przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko

 pierwszy etap procesu inwestycyjnego, poprzedzający takie decyzje administracyjne jak:
• decyzja o ustaleniu lokalizacji 
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
• decyzja o pozwoleniu na budowę;
• zgłoszenie robót budowlanych (tylko w przypadku, gdy nie było procedury ooś).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dśu)



Zgodnie z art. 82 ust 1 pkt 1 ppkt a) ustawy ooś organ właściwy do wydania dśu określa warunki 
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich.

W dśu organ uwzględnia również opinie organów biorących udział w procesie jej wydawania: 
Sanepid, Wody Polskie oraz RDOŚ, a w niektórych przypadkach minister właściwy ds. środowiska (dla 
parków narodowych) i GDOŚ (dla rezerwatów), jak również Dyrektor Urzędu Morskiego.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w dśu



Wybrane kwestie związane z realizacją warunków 
wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś
(kary finansowe)



Art. 136a. 1. Jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z 
realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia: 
1) narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w 
zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 

2) nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego 
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o których mowa 
w art. 96 ust. 1, w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, 

3) narusza obowiązki i wymagania, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4, 
określone w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu, o 
którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b 
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł. 



2. Przepisu ust. 1 pkt 1 stosuje się, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86. 
3. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod 
uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. 

Art. 136b. 1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 136a, przysługuje 
odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
2. Karę pieniężną wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się 
ostateczna. 
3. Kara pieniężna podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 
Art. 136c. Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.), z tym że uprawnienia organów 
podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 



Wybrane kwestie związane z zakresem przedsięwzięcia w kontekście zakresu 
określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości 
rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie budowy lub decyzję o 
pozwoleniu na budowę.



Zgłoszenie budowy                  decyzja budowlana 

!

Art. 29. Ustawy Prawo Budowlane:

Ust. 6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które 
wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz 
przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy ooś, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19.

Ust. 1. Przedsięwzięcia polegające na budowie i nie wymagające uzyskania decyzji budowlanej, ale 
wymagające zgłoszenia na budowę
Ust. 2. Przedsięwzięcia polegające na budowie i nie wymagające pozwolenia na budowę oraz 
zgłoszenia budowy
Ust 3. Przedsięwzięcia polegające na przebudowie, remoncie lub instalowaniu i nie wymagające 
uzyskania decyzji budowlanej, ale wymagające zgłoszenia na budowę
Ust. 4. Przedsięwzięcia polegające na przebudowie, remoncie lub instalowaniu i nie wymagające 
pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy



Zgłoszenie budowy                  decyzja budowlana 

!

Art. 30 ust. 2 i 2a. ustawy Prawo Budowlane: W zgłoszeniu należy określić 
rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 
rozpoczęcia. 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa wart.32 ust. 4 pkt 
2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, 
w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie 
zart.72 ust.3 ustawy ooś
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Zmiany w projekcie

Foto: https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36754281-projektanci-przejma-odpowiedzialnosc-za-drogi-w-polsce



Art. 86. ustawy ooś:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: 
1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim 
ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; 
2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1; 
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.

Zakres przedsięwzięcia
analizowany na etapie DŚU

Zakres przedsięwzięcia
w projekcie budowlanym



Zmiana projektu

Wymaga zmiany dśu?

Wymaga nowej dśu?

Wymaga zmiany decyzji 
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na etapie decyzji 

budowlanej?
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Art. 35. ust 1. Ustawy Prawo Budowlane:
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

Pkt 1 b. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony 
środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 
mowa wart.71 ust.1ustawy z dnia 3października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko



Uzasadnienie decyzji budowlanej
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TREŚĆ DOKUMENTÓW ŚRODOWISKOWYCH – POZWOLENIA NA BUDOWĘ – ZEZWOLENIA NA 
REALIZACJĘ

- w decyzji budowlanej wydanej po uzyskaniu DŚU, powinno znaleźć się stwierdzenie organu, że decyzja ta 
jest zgodna z DŚU, poprzez powołanie na art. 35 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane

- może być także stwierdzenie, że organ wydający decyzję budowlaną, w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, przeanalizował wniosek o 
wydanie decyzji budowlanej i nie stwierdził dokonania zmian w stosunku do wymagań określonych w DŚU.

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19940890414+2010$08$06&type=3


Uzasadnienie decyzji budowlanej



Uzasadnienie decyzji budowlanej
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Istotne jest również zwrócenie uwagi na art. 72 ust. 2 ustawy ooś, ponieważ w wielu przypadkach 
zmiana decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy będzie prowadzić do konieczności 
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ważne jest, aby informacja/wnioski wynikające z wyżej wymienionych analiz zamieszczone 
zostały w uzasadnieniu do wydanej decyzji.



Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy 
technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 

Art. 72 ust 2. Ustawy ooś:
Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany
decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:
a)ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek 
wykonywania działalności objętej decyzją,
b) zmianie danych wnioskodawcy;
1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19, polegających na zmianie zatwierdzonego 
projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącej:
a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów 
drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,
b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
c) charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego -
które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Uzasadnienie decyzji budowlanej
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Zgodnie z KPA w treści decyzji powinno znaleźć się uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 107 §1 i 
3 KPA). 
Uzasadnienie faktyczne oznacza, że organ wskazał fakty oraz dowody je potwierdzające, na 
których się oparł podczas wydawania rozstrzygnięcia oraz przyczyny, z powodu których innym 
dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. 
Uzasadnienie prawne zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów 
prawa. 

Organ powinien przytoczyć przepisy oraz stwierdzić fakty, które wziął pod uwagę wydając decyzję, 
a także potwierdzić, że wymagania znajdujące się w poszczególnych przepisach zostały spełnione i 
w związku z tym decyzja mogła zostać wydana. 

Nie można przyjmować, że sam fakt wydania decyzji dowodzi spełnienia warunków. 
Uzasadnienie decyzji nie powinno zostawiać żadnych wątpliwości co do postępowania organu 
w danej sprawie. 

Uzasadnienie decyzji budowlanej
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W przypadku braku takich zapisów:

właściwy organ w stosownym trybie KPA może potwierdzić, że zakres projektu zawarty w 
projekcie budowlanym jest zgodny z zakresem określonym w odpowiedniej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz że uwzględnione zostały warunki nałożone tą decyzją 

Aby zaoszczędzić nakładu dodatkowej pracy i czasu potrzebnego do uzyskania stosownego 
stanowiska organu, zaleca się, by po otrzymaniu decyzji budowlanej inwestor/beneficjent 
sprawdził, czy powyższe informacje zostały wpisane w uzasadnieniu tej decyzji. Jeżeli decyzja nie 
będzie zawierała takich zapisów, można zwrócić się do organu o uzupełnienie treści decyzji w 
terminie przysługującym na złożenie odwołania od decyzji 

Uzasadnienie decyzji budowlanej



Obwieszczenie o wydaniu decyzji
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 Kiedy organ musi poinformować społeczeństwo o wydaniu decyzji?

 Czy Inwestor ma wpływ na rodzaj obwieszczenia organu?

 strona postępowania  ≠  społeczeństwo 
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Należy mieć na uwadze, że podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji 

dotyczy wszystkich przedsięwzięć, które uprzednio uzyskały 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

niezależnie od faktu czy została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko czy nie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane: „Przepisy ustawy ooś wskazują przypadki, gdy informacje 
o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych 
decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy ooś, Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1,
dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu
decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej
treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień
udostępnienia treści decyzji.

Zgodnie z art. 95 ust 3 Ustawy ooś, organ wydający decyzje, w ramach której przeprowadzono ponowną ooś
(decyzje wskazane w art. 72 ust 1 pkt 1, 10, 14 i 18 , oraz pozwolenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt
4b), ma obowiązek podać do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach
zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią właściwych organów ochrony
środowiska.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji



Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy 
technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Art. 72 ust. 6a
Udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 6, następuje zgodnie z
przepisami działu II („Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie”).

Art. 3 ust. 1 pkt 11
Ilekroć w ustawie jest mowa o podaniu informacji do publicznej wiadomości - rozumie się przez to:
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w 
sprawie,
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,
d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż 
gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania - także przez ogłoszenie w 
prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze 
względu na przedmiot postępowania.
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Obwieszczenie o wydaniu decyzji po przeprowadzeniu 
ponownej ooś

Art. 95 ust. 3
Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej 
decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opiniami, o których mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2 
i ust. 2a (sanepid).

Art. 85 ust. 3
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po 
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej 
wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach 
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami 
organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. 
W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 



Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy 
technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 

Przydatne publikacje



Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy 
technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 

Zmiany w postępowaniach
administracyjnych w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko

http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Zmiany-
w-postepowaniach-administracyjnych-w-
sprawach-ocen-oddzialywania-na-
srodowisko.pdf 

http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Zmiany-w-postepowaniach-administracyjnych-w-sprawach-ocen-oddzialywania-na-srodowisko.pdf


Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy 
technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 

Przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko - przewodnik 
po rozporządzeniu Rady Ministrów

http://www.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-
publikacje/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzial
ywac_na_srodowisko_-
_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

http://www.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_-_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf


Wydział Środowiska

Departament Analiz Transportowych

CUPT

Dziękujemy za uwagę


