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1. Wprowadzenie
Istotnym etapem planowania inwestycji jest jej analiza pod kątem wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Procedurze tej
podlegają przedsięwzięcia zamieszczone w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko [1]. Decyzja środowiskowa jest pierwszą decyzją wydawaną dla
inwestycji, która wiąże organy wydające późniejsze decyzje inwestycyjne. 
W ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej
przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ).  Postępowanie to ma na celu ocenę wpływu danego przedsięwzięcia (np. inwestycji
budowlanej lub zamierzenia wydobywczego) zarówno na środowisko przyrodnicze, jak również na zdrowie człowieka. Ponadto służy trafnemu doborowi działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie
przedsięwzięcia na środowisko.  Dobrze przeprowadzona procedura OOŚ
oraz wydana decyzja środowiskowa stanowi dla inwestora gwarancję realizacji inwestycji zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

2. Historia ocen oddziaływania na środowisko

Jako początek ocen oddziaływania na środowisko uważa się uchwalenie w latach 60. XX wieku przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy o narodowej
polityce ochrony środowiska (National Environmental Policy Act – NEPA). 
Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia ww. ustawy był dynamicznie rozwijający się na świecie przemysł prowadzący do degradacji środowiska. NEPA
zakładała dla każdego większego zamierzenia władz federalnych, a także pro-
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pozycji legislacyjnej, sporządzanie dokumentu raportu o wpływie (zwłaszcza negatywnym) danego zamierzenia na środowisko, a także rozwiązaniach
alternatywnych.  Ta ocena oddziaływania na środowisko była przeprowadzana na szczeblu centralnym, koszty tej oceny ponosiło państwo i była
przeprowadzana kilkanaście razy na rok [2].  Dodajmy, że w tym też okresie pojawiła się książka pt. „Silent Spring” (1962), autorstwa Rachel Louise
Carson1. Treści w niej zaprezentowane zmieniły podejście amerykańskiego
społeczeństwa do środowiska naturalnego, uwrażliwiając go na krzywdę
przyrody i odpowiedzialność za jego kształt. Ponadto zainspirowały one ruchy ekologiczne do walki na rzecz zrównoważonego rozwoju respektującego
równowagę przyrodniczą. Przywołując historię OOŚ należy także wspomnieć
Irlandię. Rząd tego kraju, w myśl ustawy z 1976 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadził sporządzanie dokumentu raportu, który odnosił się
do konkretnej inwestycji.  W tym przypadku ocena oddziaływania nie była
przeprowadzana na szczeblu centralnym, tylko na poziomie administracji lokalnej. Oceniane były inwestycje prywatne, a koszty sporządzania tych ocen
ponosić miał inwestor starający się o pozwolenie planistyczne. W tym samym
roku również Francja wprowadziła katalog inwestycji podlegających ocenie
oddziaływania na środowisko.  Oprócz tego rząd tego kraju wprowadził do
procedury OOŚ udział społeczeństwa [2].
W Polsce za początek ocen oddziaływania na środowisko uważa się rok
1980, w którym uchwalono Ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska… [3]. 
Ocena oddziaływania na środowisko sprowadzała się do wykonania dokumentu
(odpowiednik dzisiejszego raportu) sporządzanego przez biegłych z listy prowadzonej przez Ministra Środowiska, a w późniejszym okresie – przez wojewodę. 
Był on wykonywany dla dwóch rodzajów inwestycji: szczególnie szkodliwych
dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska. Oba
rodzaje inwestycji określało Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo
mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakimi powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji [4]. 
Rachel Louise Carson (1907–1964) – am. biolog, pisarka, publicystka, popularyzatorka myśli ekologicznej. W książce pt. „Silent Spring” przedstawiła problem wymierania ptaków
odżywiających się pokarmem zawierającym DDT (pestycyd), a także ukazała niekorzystny
wpływ używania pestycydów na zdrowie ludzi (nowotwory). Zamiarem Carson nie było wycofanie pestycydów z produkcji rolnej, ale znalezienie nowej lepszej technologii przyjaznej dla
środowiska. Rząd federalny USA postanowił zrewidować politykę rolną i w 1972 r. zakazano
stosowania pestycydów. 
1
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Obecny kształt polskiego prawa dotyczącego OOŚ – w swoich podstawowych ramach – został wprowadzony w życie w 2000 r.  poprzez Ustawę
o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie oraz
ocenach oddziaływania na środowisko [5].  Wprowadzony został wówczas
katalog przedsięwzięć podlegających OOŚ określonych jako przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środowisko.  Przedsięwzięcia powyższe
były podzielone na te zawsze wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (przedsięwzięcia z tzw. grupy I) oraz te, dla których
może on być wymagany ze względu na charakter danego przedsięwzięcia
i skalę jego oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia z tzw. grupy II). 
Dokumentację oceny oddziaływania na środowisko określono mianem „raportu o oddziaływaniu na środowisko”.  Ponadto OOŚ stała się procedurą,
a nie jak do tej pory – dokumentem eksperckim.  W procedurze tej można
było zapytać o zakres raportu (dla przedsięwzięć, które zawsze wymagają
jego sporządzenia) – tzw. scoping oraz oceny, czy dla danego przedsięwzięcia
konieczne jest sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jeśli
tak, to również określenie zakresu takiego raportu tzw. screening. W procedurze wprowadzone zostały konsultacje społeczne w postępowaniach z raportem, a także uzgodnienia prowadzone z organem ochrony środowiska
i organy państwowej inspekcji sanitarnej.  Ustawa wprowadziła procedurę
transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, których
zasięg możliwego oddziaływania przekracza granice Polski oraz tych realizowanych poza granicami RP, których oddziaływanie wkracza na jej teren. 
Dodać należy, że procedura OOŚ była przeprowadzana parokrotnie na różnych etapach inwestycyjnych, np. dla jednej inwestycji była przeprowadzana
na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po
raz drugi na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo ustawa [5]
zniosła instytucję biegłego jako osoby wykonującej raport. Ten stan rzeczy
trwa do dzisiaj. Wykonawca raportu nie musi posiadać specjalnych uprawnień do jego sporządzenia. Może nim być każdy, jeżeli posiada odpowiednią
wiedzę z zakresu OOŚ [4].
Uregulowania Ustawy o dostępie społeczeństwa… [5] w całości zostały
przejęte przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska [6]. Z kolei w 2005 r. zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska [7]
zostały wprowadzone decyzje środowiskowe. Była to duża zmiana w prawie,
która miała na celu usprawnienie procedury oraz dostosowanie polskich
przepisów do przepisów Unii Europejskiej. Procedura OOŚ miała być przeprowadzana jednokrotnie i kończyć się wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest to decyzja okre-
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ślająca ramy dla dalszego postępowania inwestycyjnego (np.  pozwolenia
na budowę). Podaje ona warunki, przy których dane przedsięwzięcie może
funkcjonować i nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Zmiana POŚ wprowadziła również procedurę oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięć, które nie są zaliczone do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ale które mogą znacząco oddziaływać na obszary
Natura 2000 (są to przedsięwzięcia z tzw. grupy III). Prawo w zakresie OOŚ,
mimo że wielokrotnie zmieniane, nie gwarantowało zatem właściwej ochrony środowiska w kontekście procesu inwestycyjnego oraz zaangażowania
społeczeństwa w ten proces.
Od 2008 r.  obowiązuje Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko [8], zwaną dalej ustawą OOŚ. Zmiana przepisów
miała na celu uwzględnienie zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach wszczętego przeciwko Polsce postępowania w sprawie naruszenia przepisów dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko naturalne (zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE i dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE). Drugim celem było ułatwienie
uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na potrzeby inwestycyjne,
w szczególności na realizację projektów związanych z EURO 2012. Ustawa wprowadziła nowy organ – Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną
przyrody, w tym m.in.  obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje ona także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód
w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych
w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje 16 Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska oraz pełni
dla nich rolę organu wyższego stopnia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w zasadzie realizuje zadania odpowiadające zadaniom Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska na obszarze swojej właściwości [9]. 
Ustawa nie zmieniła zasadniczo typów procedur oceny oddziaływania na
środowisko. Można wyróżnić trzy podstawowe typy procedur: strategiczne
oceny oddziaływania na środowisko dotyczące skutków realizacji niektórych
planów i programów na środowisko, indywidualne oceny dotyczące określonych przedsięwzięć (w tym ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary
Natura 2000) oraz transgraniczna ocena występująca samodzielnie bądź
w powiązaniu z którąś ze wskazanych procedur [10]. 
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Ponowna ocena oddziaływania na środowisko:
Nałożona w decyzji
środowiskowej
Inwestor składa staroście
wniosek na budowę załącza
raport + DoŚU.

Stwierdzona przez starostę
na etapie pozwolenia
na budowę
Inwestor składa staroście
wniosek na budowę + DoŚU.

Na wniosek inwestora
Inwestor składa staroście
wniosek o pozwolenie na
budowę, wniosek o ponowną
ocenę załącza raport + DoŚU.

Starosta, stwierdziwszy, że we wniosku (projekcie budowlanym) dokonano
zmian w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, nakłada postanowieniem obowiązek sporządzenia raportu
i określa jego zakres (Na postanowienie przysługuje zażalenie).

Starosta wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę do czasu przedłożenia raportu
przez inwestora (Na postanowienie przysługuje zażalenie).

Inwestor przedkłada raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.

STAROSTA występuje o uzgodnienie do RDOŚ.

RDOŚ występuje do:
1. Starosty o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa.
2. PPIS o opinię.

STAROSTA:
1. Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego
przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania skarg i wniosków
oraz rozprawie otwartej dla społeczeństwa (jeśli zostanie przeprowadzona).
2. Przekazuje RDOŚ wnioski i uwagi społeczeństwa protokoły z rozprawy (jeśli została
przeprowadzona).

RDOŚ analizuje materiał dowodowy, wydaje postanowienie
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
STAROSTA analizuje materiał dowodowy, wydaje pozwolenie na
budowę, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji.

Ryc. 1. Schemat procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko
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Jednym z nowych wymagań wprowadzonych ustawą OOŚ jest konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, tuż przed rozpoczęciem jego realizacji. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w przypadku braku konkretnych danych technicznych, które mogą być znane dopiero na etapie projektu
budowlanego. Stanowi raczej wyjątkowy, aniżeli rutynowy, element procedury inwestycyjnej. Może ją nałożyć organ wydający decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, wnieść o nią może podmiot planujący realizację przedsięwzięcia oraz organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę (czy innych decyzji „budowlanych”) lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź też zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego, jeśli stwierdzi, że we wniosku o ich wydanie dokonano zmian
w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (rys. 1).

3. Przedsięwzięcia podlegające ocenie oddziaływania
na środowisko

Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana dla inwestycji, które znajdują się w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko [1]. Rozporządzenie określa
rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I), przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (grupa II) oraz przypadki, w których zmiany dokonane w obiektach kwalifikują się do grupy I i II.  Przedsięwzięcie to z definicji zawartej
w art. 3 ust. 1 pkt 13 Ustawy OOŚ zamierzenie budowlane lub inna ingerencja
w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Warto w tym miejscu
podkreślić, że procedura OOŚ obejmuje przedsięwzięcia planowane i bada
ich potencjalne oddziaływanie na środowisko.  Przedsięwzięcia powiązane
technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są
one realizowane przez różne podmioty. Nigdzie w przepisach nie znajdziemy
jednak wyjaśnienia pojęcia „powiązanie technologiczne”. Przyjmuje się, że są
to takie przedsięwzięcia, które nie mogą funkcjonować bez siebie. Przykładowo takim przedsięwzięciem jest montaż elektrofiltra na elektrociepłowni
o mocy cieplnej nie niższej niż 25 MW (§3 ust. 1 pkt 4). Elektrofiltr na elektro-
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ciepłowni należy więc potraktować jako przedsięwzięcie mogące znacząco
oddziaływać na środowisko.  Jeśli na tej samej elektrociepłowni realizować
będziemy parking o powierzchni 0,25 ha, który również jak elektrofiltr sam
w sobie nie będzie podlegał pod rozporządzenie (ponieważ parking kwalifikujemy od powierzchni powyżej 0,5 ha), to w takim przypadku nie można tu
mówić o powiązaniu technologicznym. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla przedsięwzięć zawartych w rozporządzeniu OOŚ oraz przed wydanie decyzji zawartych w art.  72 ust.  1 ustawy OOŚ.  Artykuł ten zawiera decyzje wydane
w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane [11] (w tym pozwolenie na
budowę oraz decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego), decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż itd. Żadna rozbiórka obiektu
budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej za wyjątkiem
rozbiórki obiektu jądrowego. W obecnym stanie prawnym decyzja środowiskowa jest wydawana przed decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Od 2010 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana
również przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części.  Nie dotyczy każdej inwestycji, a jedynie tych, które są planowanymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.  Zgodnie z art.  29 ust.  3 ustawy Prawo budowlane [11] pozwolenia na
budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia OOŚ
oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania
na obszar Natura 2000. Te przedsięwzięcia, które nie wymagają OOŚ i otrzymują decyzję środowiskową bez oceny mogą być realizowane na podstawie
zgłoszenia i nie wymagają pozwolenia na budowę. Natomiast, jeśli przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia OOŚ, wówczas automatycznie będzie wymagało też uzyskania pozwolenia na budowę [12].
Dodać należy, że jeśli dana inwestycja wymaga uzyskania więcej niż jednej decyzji realizacyjnej, to pierwsza jest zawsze decyzja środowiskowa. Inwestor uzyskuje jedną decyzję środowiskową, nawet jeśli uzyskuje odrębne
decyzje inwestycyjne dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia
(np.  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzję
pozwolenia na budowę). Decyzję środowiskową należy dołączyć do wniosku
o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja
środowiskowa stała się ostateczna.  Termin ten może ulec wydłużeniu o 2
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lata, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja
otrzymali, przed upływem terminu (4 lat), od organu, który wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

4. Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Organem wydającym decyzję środowiskową dla przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m.in.: dróg, linii kolejowych,
napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, bądź sztucznych zbiorników wodnych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Wydaje on również decyzję środowiskową dla przedsięwzięć realizowanych
na terenach zamkniętych (także w przypadku, gdy część planowanego przedsięwzięcia znajduje się na terenie zamkniętym, np.  jedna działka) oraz obszarach morskich, a także innych wymienionych w art. 75 ust. 1 ustawy OOŚ. 
W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących decyzję środowiskową wydaje Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska. Starosta natomiast jest kompetentny w przypadku scalenia, wymiany lub podziału gruntów, a dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, na użytek rolny.
Największą liczbę przedsięwzięć, bo obejmującą wszystkie pozostałe
przedsięwzięcia, w swoim zakresie kompetencji ma wójt, burmistrz, prezydent miasta. W przypadku przedsięwzięć realizowanych prze gminę decyzję
środowiskową wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze znajduje się największa część
terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu
z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.  Termin
w porozumieniu oznacza, że musimy informować zainteresowaną gminę
o każdym etapie postępowania i uzgodnić teść decyzji środowiskowej.
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5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej wszczyna się na wniosek inwestora. We wniosku należy podać rodzaj planowanego przedsięwzięcia zgodnie z kwalifikacją podaną w rozporządzeniu OOŚ, a także dokładną
lokalizację przedsięwzięcia z podaniem adresu i numeru działki, na której
będzie realizowane przedsięwzięcie.  Wniosek musi być podpisany przez
wnioskodawcę. Inwestor nie musi posiadać prawa własności do działki, na
której planuje swoją inwestycje na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 
Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy załączyć (art. 74 ust. 1
ustawy OOŚ):
− w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub – w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
− w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
− poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
− załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
− wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Dokumenty, takie jak kopia mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji
gruntów i budynków muszą być aktualne (data pobrania z ewidencji i załączenia do wniosku nie dłużej niż 3 miesiące). Wypis z ewidencji gruntów zawiera dane właścicieli działek i stanowi dokument, na podstawie którego ustala
się strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Zgodnie z artykułem 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego bądź obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Ustalenie
stron postępowania należy do organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie
z orzecznictwem za strony w postępowaniu uważa się: inwestora, właścicie-
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la działki inwestycyjnej oraz właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących
z nieruchomością inwestycyjną. W przypadku gdy przedsięwzięcie swą emisją wychodzi poza linię pierwszej zabudowy, to także właścicieli działek, na
których terenie następuje oddziaływanie. Często inwestorzy załączają wypis
z ewidencji tylko na swoją działkę, uznając, że ich przedsięwzięcie nie będzie
wykraczać poza granice działki. Nie ma takiej inwestycji, która nie oddziaływałaby na działki sąsiednie. Należy składać wypis dla działki inwestycyjnej
i działek bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją.

6. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ podaje definicje karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz szczegółowe wymagania dotyczące zawartości tego dokumentu. Opisując rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia należy podać rodzaj
przedsięwzięcia ze wskazaniem konkretnego punktu z rozporządzenia OOŚ,
wielkość (np. produkcji, czasu pracy zakładu, ilość pracowników), gabarytów
(np. powierzchnia terenu zajętego pod inwestycje) lub mocy przedsięwzięcia
(np.  moc elektrociepłowni), które określałyby skale przedsięwzięcia.  Przy
określaniu usytuowania przedsięwzięcia należy przedstawić, czy w pobliżu
jest zabudowa mieszkaniowa, czy jest to obszar przemysłowy.  W punkcie
dotyczącym powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu
nieruchomości szatą roślinną trzeba podać powierzchnię działki, na której
planowana jest inwestycja z podaniem powierzchni zabudowy, powierzchni
biologicznie czynnej. Należy w tym punkcie określić, w jaki sposób działka
była do tej pory zagospodarowana, jaka roślinność występuje na działce, czy
rosną drzewa, krzewy planowane do wycinki. Ważne jest również rzetelne
i szczegółowe opisanie technologii przedsięwzięcia.  Przyjęta technologia
powinna być przemyślana i odpowiadać przyjętym założeniom w projekcie
budowlanym. Po wydaniu decyzji środowiskowej nie ma możliwości zmiany
technologii. Każda zmiana będzie się wiązała ze zmianą warunków dotychczasowej lub wydaniem nowej decyzji środowiskowej. W karcie informacyjnej należy także przedstawić, jakie warianty realizacji przedsięwzięcia zostały przeanalizowane. Zazwyczaj porównuje się wariant zerowy, polegający
na niepodejmowaniu przedsięwzięcia z ekologicznymi skutkami realizacji inwestycji. Ponadto podajemy przewidywane zużycie wody materiałów, paliw
i energii wynikające z przyjętej technologii założeń do projektu budowlanego oraz z ustaleń z zakładem energetycznym, wodociągowym. Najważniejszą
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częścią karty jest przedstawienie rozwiązań, które zapewnią, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  Przykładowo
należy tu wskazać czy przewiduje się zainstalowanie osłon przeciw hałasowych na wentylatorach, klimatyzatorach, ekranów akustycznych, instalacje
do odsiarczania i odazotowania spalin, separatory oczyszczające ścieki.  Te
rozwiązania są uwzględniane w projekcie budowlanym. Kolejnym punktem
karty informacyjnej jest określenie rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Powinien się tutaj znaleźć opis postępowania
z odpadami ze wskazaniem ich ilości, kodów odpadów, ilości i sposób odprowadzania ścieków socjalnych, przemysłowych, sposób odprowadzenia wód
opadowych. W tym punkcie podajemy liczbę i rodzaje urządzeń emitujących
hałas, zanieczyszczenia do powietrza, odpady, ścieki. Często w tej części ujmowane są obliczenia poszczególnych emisji. Należy tutaj stwierdzić, czy nasze przedsięwzięcie w zakresie swoich oddziaływań może wykraczać poza
granice RP. Nie można również zrezygnować z opisania punktu dotyczącego
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r.  o ochronie przyrody [13], znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia. Powinno się zatem wskazać, jakie i w jakiej
odległości zlokalizowane są najbliższe obszary typu: parki narodowe, parki
krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000 [4].

7. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentem, który powinien odpowiadać na pytanie, jak przedsięwzięcie będzie oddziaływać na poszczególne
elementy środowiska oraz ludzi przy założonych przez inwestora rozwiązaniach technologicznych, budowlanych i lokalizacyjnych. Zawartość raportu będzie różniła się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Na inne zagadnienia
trzeba zwrócić uwagę przy budowie drogi, na inne przy wydobyciu kopalin,
a na jeszcze inne przy budowie wodociągu. Szczegółowe wymagania dotyczące
treści raportu są zawarte w art. 66 ustawy OOŚ. W raporcie należy wskazać
lokalizację przedsięwzięcia, jego skalę i zakres, a także wielkość emisji substancji lub energii na etapie realizacji oraz eksploatacji. Trzeba również przeanalizować oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Bardzo ważną częścią raportu jest opisanie analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
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a także wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem
ich wyboru. Wariantowanie to poszukiwanie alternatywnych rozwiązań zmierzających do zachowania różnorodności środowiska. W raporcie musi się znaleźć określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych
wariantów i uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze
wskazaniem jego oddziaływania na środowisk. Warianty przedstawiane w raportach to najczęściej warianty lokalizacyjne, przedstawiające oddziaływania
np. budowanej drogi w różnym przebiegu. Takie wariantowanie nie jest możliwe przy przebudowie istniejącej drogi. W takiej sytuacji pozostaje wariantowanie technologiczne np. różny rodzaj nawierzchni (SMA8, SMA11).  Wybór
najlepszego wariantu polega na przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej,
w której dla każdego kryterium wariantu (np. liczba wyburzeń, wpływ na ludzi, koszty inwestycji) przyporządkowujemy pewną wartość (lepsze, gorsze). 
Poszczególnym kryteriom przypisuje się zatem wagi w zależności od ich roli
i wpływu na środowisko.  Umożliwia to wybór wariantu najkorzystniejszego
do realizacji dla środowiska oraz minimalizację niekorzystnych oddziaływań. 
Bardzo ważnym elementem raportu jest również streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie. Powinno w nim znaleźć się
odniesienie do każdego elementu raportu. Ta część raportu jest załącznikiem
do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Raport o oddziaływaniu na środowisko lub kartę informacyjną należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych [4].

8. Procedura oceny oddziaływania na środowisko

Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest częścią procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ma charakter obligatoryjny dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I – zawsze wymagających raportu). Obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II – fakultatywnie wymagające raportu) jest stwierdzany w drodze postanowienia po zbadaniu
uwarunkowań zawartych w art.  63 ust.  1 ustawy OOŚ oraz po uzyskaniu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  Występując o opinie organ przedkłada
wniosek Inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten zo-
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stał uchwalony, albo informację o jego braku. Na wydanie opinii organy opiniujące mają 14 dni. Niewydanie opinii w terminie przez inspekcję sanitarną
traktuje się jako brak zastrzeżeń. Jeżeli nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 63 ust. 
2 organ wydaje postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.  Postanowienia powinny
być wydane w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania o wydanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych. Na postanowienie o braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania nie przysługuje stronom zażalenie.
Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe w przypadku, gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na
środowisko. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie terminie 7 dni od otrzymania przez stronę. Po upływie
terminu do złożenia zażalenia organ wydaje postanowienie o zawieszeniu
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do
czasu złożenia raportu przez wnioskodawcę raportu.  Na postanowienie to
nie przysługuje zażalenie [14].
Organ, określając zakres raportu może, kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, odstąpić od
wymagań, co do zawartości raportu, tj. opisu skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, przedstawienie zagadnień w formie
graficznej, analizę możliwych konfliktów społecznych, przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia (nie dotyczy to jednak dróg
publicznych oraz linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko). W postanowieniu określającym
zakres raportu może wskazać rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające
szczegółowej analizy, zakres i metody badań (art. 68. ust. 2 ustawy OOŚ).
Z chwilą złożenia do organu raportu o oddziaływaniu na środowisko rozpoczyna się procedura oceny oddziaływania na środowisko. Tylko wtedy, gdy
jest raport możemy mówić o ocenie oddziaływania na środowisko. Procedura oceny oddziaływania na środowisko obejmuje następujące etapy:
− złożenie i przyjęcie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
− weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
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−	 uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień;
−	 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Organ przesyła raport wraz z wnioskiem oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub informacją, że nie ma
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w celu uzgodnienia oraz zasięga
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uzgodnienie z RDOŚ
ma formę postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. W postanowieniu
RDOŚ uzgodnienia warunki realizacji przedsięwzięcia oraz przedstawia stanowisko dotyczące ponownej oceny. Uzgodnienia dokonuje się oraz opinię wydaje
się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów. Jednocześnie z chwilą
przesłania wniosku do organów opiniujących i uzgadniających podaje się do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa i rozpoczynają się trwające 21 dni konsultacje społeczne.
Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii wydawana jest decyzja środowiskowa.  W decyzji środowiskowej po przeprowadzeniu procedury OOŚ
określane są warunki, przy których przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływać na środowisko. Szczegółowo wymagania dotyczące treści decyzji
określa art. 82 ustawy OOŚ. W decyzji określa się szczegółowo rodzaj i miejsce
realizacji przedsięwzięcia, a także warunki realizacji przedsięwzięcia w fazie
jego realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. W punkcie dotyczącym
warunków realizacji przedsięwzięcia nakłada się na inwestora ograniczenia
czasowe realizacji przedsięwzięcia, np. tylko w porze dziennej lub poza okresem lęgowym, określamy sposób postępowania z odpadami, masami ziemnymi, a także rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  Bardzo
ważnym punktem decyzji jest określenie wymagań dotyczących ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Należy tu podać rozwiązania technologiczne, które pozwolą na dotrzymanie standardów
środowiskowych w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny
i które zostały przewidziane przez inwestora do realizacji w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Dla dróg w celu ograniczenia emisji
hałasu nakładamy w tym punkcie decyzji konieczność wykonania ekranów
akustycznych, podając ich parametry (długość, wysokość, zielona ściana lub
przezroczysty) oraz ich lokalizacje (kilometraż drogi). W tym punkcie wpisujemy również konieczność nasadzeń zieleni izolacyjnej oraz parametry przejść
dla zwierząt. W decyzji mogą być również ustalone wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, odniesieniu do zakładów stwa-
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rzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeśli taka potrzeba zachodzi.
Ponadto w decyzji przedstawiane jest również stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny. Można zobowiązać wnioskodawcę do monitorowania ekologicznych skutków działalności, przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej oraz wykonania analizy porealizacyjnej. 
Jest ona formą dokumentu składanego do organu po realizacji przedsięwzięcia. Ma ona na celu sprawdzenie, czy założone w raporcie oraz decyzji środowiskowej działania minimalizujące i ograniczające negatywne oddziaływanie w rzeczywistości są skuteczne. Na przykład, nakładając obowiązek wykonania pomiarów hałasu należy pamiętać o określeniu miejsca wykonywania
pomiaru, terminie przedłożenia analizy i jej zakres. 
Decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  Trzeba
w niej także opisać jak zostały wzięte pod uwagę, rozpatrzone uwagi i wnioski mieszkańców składane na etapie konsultacji społecznych. Na wydaną decyzję służy stronom możliwość złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.  Po wydaniu decyzji informację o tym należy podać do
publicznej wiadomości (rys. 2).
W przypadku przedsięwzięć z grupy II, gdzie w postanowieniu stwierdzamy brak konieczności przeprowadzenia OOŚ, wydajemy tzw.  decyzję
bez warunków, stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia OOŚ. 
Warunki są określane w uzasadnieniu decyzji i w charakterystyce przedsięwzięcia (rys. 3). Załącznikiem do obu rodzajów decyzji jest charakterystyka
przedsięwzięcia.
Bardzo często mieszkańcy nie zgadzając się z planowaną inwestycją
żądają wydania decyzji odmownej.  Przepisy dopuszczają także i taką możliwość w ściśle określonych przypadkach.  Organ w każdym postępowaniu
zobowiązany jest sprawdzić zgodność planowanej inwestycji z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan jest
uchwalony. Najczęściej taka weryfikacja zgodności odbywa się przed wszczęciem postępowania. Jeżeli stwierdzona zostaje niezgodność z zapisami planu
organ odmawia wydania decyzji. (art. 80 ust. 2).2
Od tej reguły wprowadzono pewne wyjątki, które dotyczą takich inwestycji jak drogi publiczne, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, przedsięwzięcia EURO 2012 oraz dla
przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub
inwestycji towarzyszących.
2
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Inwestor składa wójtowi/burmistrzowi/
prezydentowi miasta* wniosek o ustalenie
zakresu raportu wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z załączoną kartą informacyjną
przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt 5).

lub

Inwestor przedstawia wójtowi/
burmistrzowi/prezydentowi
miasta* wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z załączonym raportem
w zakresie określonym w ustawie.

* DŚU mogą wydawać również inne organy określone
w art.75 ustawy OOS, przede wszystkim RDOŚ.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta zwraca się o opinię,
co do zakresu raportu do RDOŚ i PPIS lub PWIS.

14 dni od dnia otrzymania
wniosku o wydanie opinii.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje
postanowienie, w którym określa zakres raportu.

30 dni od dnia
wszczęcia postępowania.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta zawiesza
postępowanie do czasu przedłożenia raportu.
Inwestor przedkłada wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi
miasta raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości
informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia,
możliwościach zapoznania się z dokumentacją, możliwości składania uwag
i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków (oraz o rozprawie
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeśli ma zostać przeprowadzona).

Wójt/burmistrz/prezydent miasta występuje o:
– uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ oraz
– opinię do PPIS lub PWIS; (na uzgodnienie i opinię nie przysługuje
zażalenie).

Wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, w której m.in. przedstawia stanowisko co do
konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na
środowisko, a następnie podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz
z dokumentacją sprawy.

na 21 dni.

30 dni od dnia
otrzymania
dokumentów.
Bez zbędnej
zwłoki
(art. 35 Kpa).
Odwołanie –
14 dni
od doręczenia
decyzji stronie.

Rys. 2. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z grupy I
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Inwestor składa wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia
(art. 3 ust. 1 pkt 5).
Wójt/burmistrz/prezydent miasta zwraca się do RDOŚ i PPIS o
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
stwierdza obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i określa zakres raportu
(postanowienie, na które przysługuje
zażalenie).
Zażalenie – 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia stronie.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta
zawiesza postępowanie do czasu
przedłożenia raportu.
Inwestor przedkłada wójtowi/
burmistrzowi/prezydentowi miasta raport
w zakresie zgodnym z postanowieniem.

14 dni od dnia
otrzymania wniosku
o wydanie opinii.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta
stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko (postanowienie,
na które nie przysługuje zażalenie).

30 dni
od dnia
wszczęcia
postępowania.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta
wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, w której
stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia OOŚ i podaje do
publicznej wiadomości informację
o wydaniu tej decyzji.

Bez zbędnej
zwłoki
(art. 35 Kpa).

KONIEC

POSTĘPOWANIA

Wójt/burmistrz/prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości
informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia,
możliwościach zapoznania się z dokumentacją, możliwości składania uwag
i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków (oraz o rozprawie
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeśli ma zostać przeprowadzona).

Wójt/burmistrz/prezydent miasta występuje o:
– uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ oraz
– opinię do PPIS (na uzgodnienie i opinię nie przysługuje zażalenie).
Wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, w której m.in. przedstawia stanowisko co do
konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na
środowisko, a następnie podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz
z dokumentacją sprawy.

na 21 dni.

30 dni od dnia
otrzymania
dokumentów.
Bez zbędnej
zwłoki
(art. 35 Kpa).
Odwołanie –
14 dni
od doręczenia
decyzji stronie.

Rys. 3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z grupy II
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Organ odmawia wydania decyzji środowiskowej również w przypadku,
jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez
wnioskodawcę i wnioskodawca nie zgadza się na zmianę wariantu. Kolejnym
powodem wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
będzie miało miejsce wtedy, gdy przedsięwzięcie będzie znacząco negatywne
oddziaływanie na obszar Natura 2000. 
Przepisy dopuszczają realizację przedsięwzięcia szkodzącego obszarom
Natura 2000, w przypadkach określonych w art. 34 ustawy o Ochronie przyrody [13].3
Ostatnim powodem odmówienia wydania decyzji środowiskowej jest
w sytuacji, gdy z OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza. Właściwy organ administracyjny do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia wówczas zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne [15].4 Praktykowana jest
również odmowa wydania decyzji w sytuacji, gdy inwestor, mimo wezwań na
podstawie art. 50 Kpa, nie dokonał uzupełnienia dokumentacji i w związku
z tym nie ma możliwości na podstawie zebranego materiału dowodowego na
określenie uwarunkowań środowiskowych.

3
O ile przedsięwzięcie wynika z nadrzędnego interesu publicznego, a inwestor wykona
kompensację przyrodniczą. Jeżeli jednak działalność może wpłynąć znacząco negatywnie na
gatunki lub siedliska priorytetowe, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać
wydana – po stwierdzeniu braku rozwiązań alternatywnych – tylko w celu ochrony zdrowia
i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw
o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego lub w celu wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, ale w tym ostatnim przypadku dopiero po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.  Również w tej sytuacji niezbędnym warunkiem jest wykonanie kompensacji przyrodniczej.
4
Przesłanki te to wyjątki dopuszczające takie inwestycje, które dopuszczają nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego
jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobrego potencjału ekologicznego sztucznych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.  Przy każdym postępowaniu
organ musi badać stan wód i potencjalny wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz odwoływać się do planów gospodarowania wodami.
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9. Udział społeczeństwa
Art. 5 ustawy OOŚ [8] stanowi, iż każdy na warunkach określonych ustawą ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Prawo do partycypacji społecznej przyznano każdemu, co oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy adres
siedziby podmiotu są nieistotne. Nie trzeba się także wykazywać jakimkolwiek interesem faktycznym. Prawo to przysługuje więc nie tylko obywatelom
polskim, ale także obywatelom innych państw [17].
Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku udziału społeczeństwa na
prawach strony. Prawo to nie przysługuje każdemu. Tylko organizacja ekologiczna spełniająca określone warunki może występować w postępowaniu na
prawach strony reprezentując społeczeństwo i może korzystać ze wszystkich
uprawnień przysługujących stronom postępowania. Może wnieść odwołanie
od decyzji nawet wtedy, jeśli nie brała udziału w postępowaniu. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa w postępowaniu. Przysługuje
również organizacji ekologicznej prawo wniesienia skargi do sądu. Organizacja ekologiczna w rozumieniu ustawy OOŚ jest to organizacja społeczna,
której statutowym celem jest ochrona środowiska.5
Ustawa OOŚ nie precyzuje terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych,
ale powinno to nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, czyli z chwilą złożenia do organu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport jest składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, a dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – po wydaniu postanowienia
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem udziału społeczeństwa będzie wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w szczególności
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny (dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie oddziaływać na środowisko) lub postanowienie w sprawie zakresu raportu (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, jeśli zakres był określany), wraz z opiniami właściwych or5
Należy jednak wskazać, że art.  31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego [17] (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 267) umożliwia organizacjom społecznym występowanie z żądaniem m.in. dopuszczenia do udziału na prawach
strony w postępowaniu dotyczącym innej osoby, jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi
tej organizacji i jeśli przemawia za tym słuszny interes społeczny.
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ganów.  Ponadto konsultacjom mogą podlegać uzgodnienie regionalnego
dyrektora ochrony środowiska i opinia organu inspekcji sanitarnej, jeśli są
dostępne w czasie wyznaczonym na składanie uwag i wniosków. Tam, gdzie
będą prowadzone konsultacje społeczne, właściwy organ powiadamia opinię publiczną o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach; przedsięwzięciu, którego ma ona dotyczyć; przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wraz z ewentualną oceną transgraniczną, jak również o organach administracji włączonych w ocenę. Dodatkowo w stosownym obwieszczeniu musi
się znaleźć rodzaj instrukcji dla wszystkich zainteresowanych, obejmującej
informacje o: możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy; miejscu,
gdzie wyłożono ją do wglądu; możliwości składania uwag i wniosków oraz
terminie (obejmującym 21 dni), sposobie i miejscu ich składania; organie
administracji, który będzie je rozpatrywał, a także ewentualnym terminie
i miejscu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa. 
Podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom informacji o postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko następuje poprzez
umieszczanie obwieszczeń na elektronicznej tablicy ogłoszeń danego urzędu, czyli w jego siedzibie głównej oraz na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej.  Obwieszczenia są umieszczane również w pobliżu
planowanej inwestycji. Praktyką jest zawieszanie obwieszczeń na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta oraz w miejscach najbardziej uczęszczanych
przez mieszańców, np. w sklepie. Zdarza się, że inwestycja powstaje w miejscu, gdzie nie ma możliwości zawieszenia obwieszczenia. Wówczas obwieszczenie umieszczane jest na najbliższym przystanku autobusowym, na płocie
lub na pobliskim słupie, tj. w miejscach, w którym mieszkańcy mogą się zapoznać z informacją (rys. 4).
Niestety, tablic informacyjnych jest w miastach mało, a szkoda, bo można byłoby stworzyć sieć tablic, z których mieszkańcy mogliby się dowiadywać o planowanych inwestycjach w ich sąsiedztwie, a co za tym idzie –
aktywnie uczestniczyć w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko. O planowanych inwestycjach zawiadamiane są również Rady Dzielnic,
które jednocześnie proszone są o wywieszenie obwieszczeń na tablicach
ogłoszeń w ich siedzibie. 
Po podaniu tych informacji do wiadomości publicznej następuje właściwa część konsultacji społecznych polegająca na zapoznawaniu się społeczeństwa z dokumentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków. Uczestniczyć w niej może każdy zainteresowany. Niczym nieograniczona jest też
forma wnoszenia zastrzeżeń. Przepisy ustawy OOŚ przewidują bowiem, że
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mogą one być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ważne jest natomiast, aby były
one wnoszone w ciągu 21 dni, w przeciwnym razie nie zostaną rozpatrzone
(art. 35 ustawy OOŚ). Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie
będą mogły być w dalszym ciągu rozpatrywane na mocy przepisu z punktu 2 artykułu 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego [17].  Nie będą one jednak brane pod uwagę w decyzji
kończącej ocenę oddziaływania na środowisko. Zakończenie 21-dniowego
terminu nie zawsze będzie oznaczać brak dalszej możliwości zgłaszania zastrzeżeń w sprawie przedsięwzięcia oraz dyskutowania rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorcę. 
W sytuacjach konfliktowych, w ramach konsultacji społecznych, przeprowadzane są rozprawy administracyjne otwarte dla społeczeństwa. Rozprawa
jest formą postępowania wyjaśniającego, która może być stosowana w toku
postępowania administracyjnego, zatem dotyczy wyłącznie postępowań wymagających udziału społeczeństwa w sprawie decyzji indywidualnych. Uważa się, że rozprawę należy przeprowadzić w każdym przypadku, gdy zapewni
to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, osiągnięcie celu wychowawczego lub kiedy stanowi tak przepis prawa, a także gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron lub jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy
przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin (art. 89 Kodeksu
postępowania administracyjnego [17]). Zawiadomienie o rozprawie powinno nastąpić w drodze obwieszczenia albo w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby
doręczenie wezwań oraz ogłoszenie nastąpiły przynajmniej na siedem dni
przed jej rozpoczęciem. Na taką rozprawę są zapraszane strony postępowania, zainteresowane społeczeństwo. Obecny jest również przedstawiciel or-
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ganu wydającego decyzje oraz przedstawiciel inwestora, projektant, osoby
sporządzające raport. Społeczeństwo może wtedy zgłosić swoje uwagi co do
projektu oraz uzyskać wyjaśnienia bezpośrednio od osób sporządzających
raport oraz od projektantów.  Wnioski zgłoszone na rozprawie zapisuje się
w protokole z rozprawy a następnie rozpatruje w trakcie trwającego postępowania. Odczytanie protokołu i podpisanie przez strony kończy rozprawę
administracyjną. Dobrze jest, jeśli rozprawy nie prowadzi pracownik urzędu
odpowiedzialny merytorycznie za daną sprawę. Najlepiej, jeśli jest to „neutralna” osoba, przykładowo radca prawny. Kieruje on tylko tokiem rozmowy,
udziela także głosu uczestnikom, ale nie zajmuje stanowiska żadnej ze stron. 
W sytuacji szczególnie nasilonego konfliktu w rozprawie administracyjnej
uczestniczyć może negocjator ze strony policji. 
Informacje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz o sposobie uwzględnienia uwag i wniosków mieszkańców zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa są zamieszczane w uzasadnieniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Często jest tak, że po rozpatrzeniu uwag i wniosków wniesionych w ramach konsultacji społecznych
organ uznaje, że konieczne jest uzupełnienie dokumentacji (wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wskazanym przez społeczeństwo). Można
wezwać inwestora do przedstawienia kolejnego nowego wariantu realizacji
planowanego przedsięwzięcia uwzględniającego postulaty lokalnej społeczności [4]. Po uzupełnieniu raportu konieczne jest ponowne przeprowadzenie
konsultacji społecznych.
Organ zbiera wszystkie uwagi i wnioski złożone podczas konsultacji społecznych i rozpatruje je przed wydaniem decyzji środowiskowej. W uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wskazuje zgłaszane wnioski społeczeństwa oraz sposób i zakres ich wykorzystania. Wójt,
burmistrz bądź prezydent miasta po wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej
decyzji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią. 

10. Podsumowanie

Postępowanie OOŚ, które kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest skomplikowaną procedurą administracyjną. Urzędnik wydający decyzję środowiskową musi zmagać się nie tylko z interpretacją często niejednoznacznych przepisów, ale również godzić interesy społeczeństwa (tj. stron
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postępowania zgłaszającego swoje uwagi i inwestora) w taki sposób, aby przy
realizacji przedsięwzięcia środowisko było chronione. Wielu problemów, które
wynikają na etapie wydawania decyzji środowiskowej można byłoby uniknąć, jeśli poprawnie przeprowadzane byłyby strategiczne oceny oddziaływania na środowisko realizacji planów i programów, które umożliwiają uwzględnienie rozwiązań alternatywnych i zastosowanie środków łagodzących na bardzo wczesnym etapie podejmowania decyzji. Również sam inwestor powinien na różne
sposoby informować okolicznych mieszkańców, gdy planuje realizację inwestycji, która jest nieakceptowana społecznie.  Przykładowo mógłby rozpocząć od
przedstawienia swojego projektu w prasie, telewizji bądź bezpośrednio na spotkaniach z mieszkańcami, następnie mógłby przystąpić do merytorycznych konsultacji z mieszkańcami na temat rozwiązań kwestii problemowych, by wreszcie na ostatnim etapie – w przypadku braku akceptacji społeczeństwa – przejść
do negocjacji. Proponowany program informacyjno-konsultacyjny powinno się
przeprowadzać przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wydaje się, że tak przyjęta strategia mogłaby przyczynić się
do zwiększenia zaufania naszego społeczeństwa do inwestorów, a co się za tym
kryje – usprawniłaby wydawanie decyzji środowiskowych.
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