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OpiniaZL06
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Treść pytania:
zwracam się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie:
Uzyskałam pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: ,,Budowa budynku biurowo-usługowego B z garażem
podziemnym, na działce nr 112/36 obręb 068 przy ul. Marynarki Polskiej 195 (poprzednio ul. Jana z Kolna)
w Gdańsku". Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w związku z tym, iż byliśmy jedyną stroną w postępowaniu, zwróciłam
się z wnioskiem o nadanie ostateczności decyzji w dniu następującym jej wydanie. Organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę odmówił wydania ostateczności decyzji twierdząc, iż musi zastosować w tym przypadku
przepis art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i wywiesić
obwieszczeniem decyzję na minimum 14 dni dając jednocześnie po tym terminie 7 dni ewentualnym stronom na
zapoznanie się z materiałem dowodowym. Dopiero po upływie 21 dni + 5 dni na ewentualny spływ korespondencji
będzie możliwe nadanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. Proszę o informację czy, skoro cała
procedura dotyJząca ww. ust. awy została przerJ,r:,wadzona�na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, organ administracji jest uprawniony do wstrzymania nadania ostateczności decyzji
o pozwoleniu na budowę? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy sprawa wygląda inaczej, jeśli decyzja wymagałaby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
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Opinia Zespołu ds. Legislacji:
1
Zgodnie z art. 28. ust. 1 i la, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane1 1 , roboty budowlane można
rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, którą wydaje organ administracji
architektoniczno-budowlanej.
1
Art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane1 1 mówi cyt. ,,Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
obiektu budowlanego może być wydana po uprzednim:
1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy 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; [... ]"
Wstępną ocenę, czy dane przedsięwzięcie inwestycyjne może oddziaływać na środowisko przeprowadza się na
postawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - w sprawie przedsięwzięć mogących
2
znacząco oddziaływać na środowisko1 1 •
Rozporządzenie to określa rodzaje przedsięwzięć:
1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
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