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„Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie 
możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie” 

Autor: Niels Bohr



Gospodarka odpadami w Indonezji



Rzeka Citarum przepływająca przez 
indonezyjską stolicę Dżakartę zaopatruje 
w wodę ok. 30 mln ludzi. Lata wyrzucania 

fabrycznych chemikaliów i odpadów 
z gospodarstw domowych sprawiły jednak, 

że jest ona najbardziej zanieczyszczoną 
rzeką na świecie. Próżno szukać tutaj 

jakichkolwiek ryb. 



W wielu miejscach tylko po tych łodziach 
da się poznać, że jest to rzeka, a nie 
wysypisko śmieci. Mimo tego wody 

Citarum nadal używa się do picia, kąpieli, 
gotowania, podlewania itd. 

A river of garbage. Naples (Italy) 7.11.11.mp4



Gospodarka odpadami w Szwecji

Przykład: Cały południowy Sztokholm ogrzewany jest 
odpadami komunalnymi i przemysłowymi, które 

spalane są w spalarni odpadów w Högdalen. 
500 000 ton odpadów komunalnych i 250 000 ton 

odpadów przemysłowych produkuje rocznie 
1 700 GWh ciepła i 450 GWh energii elektrycznej. 
Łącznie Szwecja posiada 28 instalacji tego typu.

Przykład: W mieście Helsingborg, liczącym 
ok. 90 000 mieszkańców, wszystkie autobusy 

miejskie napędzane są „darmowym” 
uszlachetnionym biometanem wyprodukowanym 
z komunalnych odpadów w mieście. Nadwyżka 

eksportowana jest do miejskiej sieci gazowniczej.



Ochrona środowiska

 Zajęcia podzielone na 2 części po 1,5 godz. zajęć 
(+ przerwy)

(inna częstotliwość przerw?)

 Część I:
Ogólnie o ochronie środowiska – przepisy prawne 

w praktyce
 Część II:

Ogólnie o ochronie środowiska – przepisy prawne 
w praktyce – w tym DUŚ (cd.)



Ochrona środowiska – część I i II

Ogólnie o ochronie środowiska –
przepisy prawne w praktyce, w tym:

- Ogólny zarys prawny OŚ
- Podział kompetencyjny OŚ

- 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 

- Ważniejsze wymagania prawne z zakresu OŚ – Wymagane 
pozwolenia, opłaty, sprawozdawczość



Ogólny zarys prawny OŚ



Prawo UE

Rozporządzenia nie trzeba wdrażać,
dyrektywę - tak

 Rozporządzenia swoją własną mocą stają się częścią porządku prawnego 
w każdym kraju UE. Adresatem jej norm mogą być nie tylko państwa 
członkowskie ale i jednostki - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Rozporządzenie ma 
zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich 

 Dyrektywa natomiast wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest 
kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia 
jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. 



Ogólny zarys prawny OŚ

Art. 86.
Każdy jest obowiązany do 
dbałości o stan środowiska 

i ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez siebie jego 

pogorszenie. Zasady tej 
odpowiedzialności określa 

ustawa. 



The Environmental Protection in Poland start in 
XIII–XIV century here in Niepolomice

European bison
Bow

Hunting

Knight

Beavers

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=European+bison
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=beaver


Ogólny zarys prawny OŚ

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska

180 stron
ilość aktów wykonawczych: 121/223

Ilość wprowadzanych zmian:
2015, 2016, 2017 – 12 (?), 2014 - 8, 2013 – 5, 2012 – 4, 

2011 – 8, 2010 - 10 



Ogólny zarys prawny OŚ

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska 

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



Ogólny zarys prawny OŚ

Jakie jeszcze ustawy dot. POŚ?
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 

i górnicze
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji 

Ochrony Środowiska. 
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie 

przyrody. 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  



Ogólny zarys prawny OŚ

Jakie jeszcze ustawy dot. POŚ? cd.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 

i akumulatorach 
Ustawa z z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 



Ogólny zarys prawny OŚ

Jakie jeszcze ustawy dot. POŚ? cd..
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie.

W/w ustawy to tylko część ustaw z zakresu POŚ. 
Do tego ok. 2,5 godziny>



Gdzie i jak odnaleźć interesujący 
nas akt prawny w zakresie OŚ?

 Internetowy System Aktów Prawnych na 
stronach sejmowych: www.sejm.gov.pl
http://isip.sejm.gov.pl/

 Strony internetowe Ministerstwa 
Środowiska: www.mos.gov.pl

 http://openlaw.pl/
 http://abc.com.pl
 http://google.pl (<…> site:abc.com.pl)

http://www.sejm.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/
http://openlaw.pl/


Gdzie i jak odnaleźć interesujący 
nas akt prawny w zakresie OŚ?



Na czym się skupimy?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska

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



Podział kompetencji

1. Minister Środowiska
<dawniej Minister Ochrony 

Środowiska>



Podział kompetencji

1. Minister Środowiska
<dawniej Minister Ochrony Środowiska>

Organ opiniujący:
A. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska GDOŚ
B. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska RDOŚ

Organ badawczo-kontrolny:
A. Generalny Inspektor Ochrony Środowiska GIOŚ

B. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska WIOŚ



Podział kompetencji

1. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
2. Starosta <powiat>

3. Marszałek <województwo>
4. Wojewoda <j.w.>

5. Sejmik województwa <j.w.>

Zarządy Gospodarki Wodnej
Zarząd melioracji i urządzeń wodnych

Państwowa Agencja Atomistyki
Wyższy Urząd Górniczy



MINISTER ŚRODOWISKA
Minister środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, 

na podstawie par. 1ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 2007 w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Środowiska

Minister sprawuje nadzór nad:
 Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska;
 Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki;
 Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego;
 Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
 Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.



MINISTER ŚRODOWISKA

Jan Szyszko
po ostatnich wyborach..

 Jan Feliks Szyszko (ur. 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie) – polski
leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych, polityk, w latach 
1997–1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister środowiska 
w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 
minister środowiska w rządzie Beaty Szydło, poseł na Sejm V, VI, VII 
i VIII kadencji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/19_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1944
https://pl.wikipedia.org/wiki/Weso%C5%82a_%28Warszawa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bnictwo_%28nauka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczyciel_akademicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytu%C5%82_naukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_le%C5%9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_%C5%9Arodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Jerzego_Buzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Kazimierza_Marcinkiewicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Jaros%C5%82awa_Kaczy%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Beaty_Szyd%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej


GDOŚ => RDOŚ

Organ został powołany na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (§). Wykonuje zadania określone w art. 127 tej 

ustawy, jest także organem w zakresie ochrony przyrody w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (§), organem w zakresie ochrony środowiska 

w rozumieniu art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(§), a także uczestnikiem krajowego system ekozarządzania i audytu w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (§). 

- OBSZARY NATURA 2000
- SZKODY W ŚRODOWISKU

- OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/Przewodnik_dla_spoleczenstwa/G.html#G66
http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/Przewodnik_dla_spoleczenstwa/G.html#G95
http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/Przewodnik_dla_spoleczenstwa/G.html#G23
http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/Przewodnik_dla_spoleczenstwa/G.html#G135


GDOŚ => RDOŚ

OBSZARY NATURA 2000
Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, 

wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden 
z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego

kraju do Unii Europejskiej (inne zasady niż w PN, PK)



OBSZARY NATURA 2000
i inne formy ochrony

Otulina Jurajskich Parków Krajobrazowych



GDOŚ => RDOŚ
- SZKODY W ŚRODOWISKU

- W Polsce, w przeszłości miała miejsce podobna katastrofa, której skutki można 
porównywać do tej na Węgrzech (na zdjęciach). 13 grudnia 1967 roku we wsi Iwiny na 

Dolnym Śląsku, została przerwana grobla stawu, w którym gromadzone były osady 
poflotacyjne z kopalni miedzi „Konrad”. Wylało się wtedy 12 mln metrów sześciennych 

toksycznego mułu. Wysoka na kilka metrów fala zalała pobliskie gospodarstwa. 
W wyniku katastrofy zginęło 18 osób.



GDOŚ => RDOŚ

- SZKODY W ŚRODOWISKU



GDOŚ => RDOŚ

- OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO



GENERALNY INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to 
kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie 

środowiska, badanie stanu środowiska w ramach programu 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 

przeciwdziałanie poważnym awariom.



Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem 
ochrony środowiska działającym na poziomie gminy. 
Do jego kompetencji zaliczane są przede wszystkim 

zadania wynikające z planowania przestrzennego 
(Ochrona środowiska w zagospodarowaniu 

przestrzennym ) oraz rozpatrywanie wszelkich 
drobnych spraw, nie należących do kompetencji starosty 

(Starosta, prezydent miasta na prawie powiatu) lub 
powiązanych z korzystaniem ze środowiska przez osoby 

fizyczne nie będące przedsiębiorcami. 



STAROSTA
Starosta (także prezydent miasta na prawie powiatu) jest 

organem ochrony środowiska, którego kompetencje 
dotyczą bardzo szerokiego zakresu spraw 

środowiskowych. Przede wszystkim ma prawo wydawać 
pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do 

środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Jemu również zgłasza się 

instalacje, z których emisja wprawdzie nie wymaga 
pozwolenia, ale mogące negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Staroście ponadto podlegają te wszystkie 
pozostałe inwestycje/przedsięwzięcia, które na mocy 

przepisów nie podlegają innym organom. 



MARSZAŁEK
Marszałek województwa jest organem ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. 

Organy samorządu województwa mogą prowadzić własną politykę w zakresie ochrony 
środowiska, której wytyczne wyznaczają m.in. w strategia rozwoju regionalnego, 

wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego i wojewódzki program ochrony 
środowiska. Do zadań marszałka należy między innymi:

 przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie 
wywiązywania się z obowiązków odnośnie opłat za emisję gazów lub pyłów do 
powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie 
odpadów, tj. naliczanie i wnoszenie opłat, 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty 

zbierania pojazdów i przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji 
o umieszczeniu lub usunięciu z wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje 
demontażu i punkty zbierania pojazdów,



WOJEWODA
Podstawowe zadania w zakresie ochrony środowiska:
 kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska,
 monitoring środowiska oraz
 przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 wojewoda wykonuje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Rola wojewody sprowadza się z reguły do 
funkcji koordynującej, określenia zadań i kontroli ich wykonania.

 W sytuacjach, kiedy wymagane jest wdrożenie specjalnych 
mechanizmów mających na celu zapewnienie skutecznego 
monitorowania zagrożeń (w tym zagrożeń dotyczących 
środowiska) i podejmowania działań w celu ich eliminacji lub 
znacznego ograniczenia, funkcjonuje Wojewódzki Zespół 
Zarządzania Kryzysowego (WZZK) jako organ pomocniczy 
wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 
kryzysowego.



SMOG W KRAKOWIE



PRZYKŁADY – SPORY 
KOMPETENCYJNE

Jaki organ jest właściwy do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 
zapylenia środowiska w trakcie prac budowlanych (źródłem zapylenia jest 

cięcie granitu „na sucho”) ?

Prof. W. Radecki: Działania zmierzające do wyeliminowania zapylenia Środowiska w trakcie prac 
budowlanych w tym przypadku powinni podjąć:

inspektor pracy ze względu na możliwe zagrożenie zdrowia pracowników, stosujących metodę cięcia 
granitu „na sucho”,

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ze względu na to, że do zagrożenia środowiska dochodzi 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Natomiast inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska nie dysponuje wystarczającymi środkami 
oddziaływania.



PRZYKŁADY – SPORY 
KOMPETENCYJNE

Jaki organ jest właściwy w zakresie pomiarów i oceny wpływu na budynki 
drgań, pochodzących od ruchu na drogach publicznych i liniach 

kolejowych ?

 Prof. M. Górski: „[…] Przepisy ustawy POŚ nie przewidują tworzenia standardów 
jakości środowiska w związku z emisją drgań (wibracji). Nie ma podstaw do prowadzenia 
badań przez organy IOŚ. Zgodnie z art. 81 Prawa budowlanego nadzór i kontrola nad 
przestrzeganiem jego przepisów, w szczególności przy utrzymywaniu obiektów budowlanych, 
należą do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
Ewentualne pomiary, wskazujące na naruszenie przepisów w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, powinny 
wykonywać organy, nadzorujące przestrzeganie przepisów budowlanych”.



PZZYKŁADY WSPÓŁDZIAŁANIA

 W trakcie kontroli Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowego inspektorzy WIOŚ stwierdzili brak 
dokumentów zatwierdzających zmianę sposobu użytkowania 
istniejących budynków gospodarczych na zakład prowadzący 
odzysk odpadów z tworzyw sztucznych.

 W związku z tym WIOŚ poinformował Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął 
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu 
użytkowania budynków gospodarczych przez przedsiębiorców, 
o czym zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.



Ewentualne Pytania

???



PROCEDURA OOŚ, 
czyli „ocena 

oddziaływania 
na środowisko”



PROCEDURA OOŚ

Art. 59.
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko wymaga realizacja następujących planowanych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został 
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.



PROCEDURA OOŚ



PROCEDURA OOŚ



PROCEDURA OOŚ

Dla jakich inwestycji jest wymagane uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(t.j.: Dz.U. 2016 poz. 71 )



PROCEDURA OOŚ
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed
uzyskaniem wielu różnych decyzji administracyjnych - określonych w art. 72 ust. 1:

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części – wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, z późń. zm.) - wydawanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane,
2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy Prawo budowlane,
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych –
wydawanej na podstawie ustawy z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy
z 18.07.2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wydawanego na podstawie ustawy z 2001 r. –
Prawo wodne,



PROCEDURA OOŚ
7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów
przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych
zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na
których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach
o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków
chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych –
wydawanej na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody,
8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia
26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów,
9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym,
12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
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14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydanej na podstawie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009r. O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego  w Świnoujściu
16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych -
wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych
18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych. 
[…]

Art. 72 ust. 1a dodatkowo określa że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wydana 
przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane



Decyzja środowiskowa dla inwestycji 
na Rynku w Krakowie!?



PROCEDURA OOŚ
Procedurę związaną z OOŚ można podzielić na 4 etapy: 

1. Identyfikacja i określenie zakresu przedsięwzięcia

2. Przygotowanie wymaganych dokumentów i złożenie wniosku o decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach

3. Przeprowadzenie postępowania w sprawie OOŚ zakończone wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem budowy (np. projekt
budowlany, operat wodno-prawny), oraz uzyskaniem stosownych decyzji
i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie prac (np. decyzja o warunkach
zabudowy, decyzja wodno-prawna, pozwolenie na budowę)



PROCEDURA OOŚ

Pierwszy etap zawsze po stronie inwestora – identyfikacja 
przedsięwzięcia

Należy dokonać szczegółowej analizy planowanej inwestycji, określić jej 
charakterystyczne cechy a przede wszystkim cel któremu ma służyć oraz 
naturę procesów które będą w nim prowadzone. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy należy odpowiedzieć na pytanie:

1) Czy planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do jednej z grup 
wymienionych w rozporządzeniu OOŚ. 

2) Na jakich działkach ewidencyjnych będzie realizowana inwestycja?



PROCEDURA OOŚ
Postępowanie w sprawie OOŚ wszczyna się dla 
przedsięwzięć wymienionych w §2 i §3 rozporządzenia OOŚ

§ 2 określa literalnie przedsięwzięcia dla których istnieje bezwzględna konieczność
przeprowadzenia OOŚ (sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko)

§ 3 określa literalnie przedsięwzięcia, które trzeba zbadać indywidualnie i w razie
zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania na środowiskowo –
przeprowadzić OOŚ (sporządzić raport)



PRZYKŁADY
 52) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z 

towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż:

 a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej 
ustawy,

 b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
 -przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się 

powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz 
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia;



OBSZARY NATURA 2000
i inne formy ochrony

Otulina Jurajskich Parków Krajobrazowych



PRZYKŁADY
 53)zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:
 a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 

miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
 –2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

 –4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,
 b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 

miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
 –0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

 –2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,
 przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 

obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia;



PRZYKŁADY



PRZYKŁADY

 21)instalacje do produkcji betonu 
w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę;

 60)drogi o nawierzchni twardej 
o całkowitej długości przedsięwzięcia 
powyżej 1 km 

 81)punkty do zbierania lub 
przeładunku odpadów, w tym złomu;



PROCEDURA OOŚ

Po przeprowadzonej identyfikacji przedsięwzięcia i zakwalifikowania go do grupy z §2 lub §3 należy złożyć
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do właściwego organu (zgodnie z art. 75
ustawy OOŚ) – dla większości przedsięwzięć jest nim wójt, burmistrz, prezydent miasta. Szczegółowo określa
to art. 75 ustawy OOŚ.

Art. 75. [Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 1. Organem właściwym do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - w 
przypadku:
a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:’
– dróg,
– linii kolejowych,
– napowietrznych linii elektroenergetycznych,
– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
– sztucznych zbiorników wodnych,
– obiektów jądrowych,
– składowisk odpadów promieniotwórczych,
b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
[ciach…]

Drugi etap – po stronie inwestora –
złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach



PROCEDURA OOŚ

[…]
d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego,
f) inwestycji w zakresie terminalu,
g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
h) (uchylona),
i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze 
złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 
prowadzonych na podstawie koncesji,

Drugi etap – po stronie inwestora –
złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

https://sip.lex.pl/#/document/17529587?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17724218?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
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[…]
k) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych,
l) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu 
terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 730 i 935),
m) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
n) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji 
w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
o) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,
p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
r) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (Dz. U. poz. 961);[

Drugi etap – po stronie inwestora –
złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

https://sip.lex.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16793509?unitId=art(24(m))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/18320622?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT


PROCEDURA OOŚ

[…]

1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu 
energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego 
własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
4) wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Drugi etap – po stronie inwestora –
złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

https://sip.lex.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
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Do wniosku należy załączyć:

1) dla pierwszej grupy – raport o oddziaływaniu na środowisko (4 egz. + na noś.
cyfrowym)
2) dla drugiej grupy – kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) (4 egz. + na noś.
cyfrowym)
3) Kopie mapy ewidencyjnej
4) Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Drugi etap – po stronie inwestora –
złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach



PROCEDURA OOŚ
Wymagania formalne wobec wykonawców KIP/Raport ooś:

Art. 74a. 1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza osoba, 
o której mowa w ust. 2.
2. Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu 
autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub 
studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem 
w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo 
i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub 
studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie
w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 
prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
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1. GMINA (złożenie KIP) => RDOŚ/SANEPID/WP => GMINA => DUŚ

2. GMINA (złożenie Raportu) => RDOŚ/SANEPID/WP => GMINA => DUŚ

3. GMINA (złożenie KIP) => RDOŚ/SANEPID/WP => GMINA =>
POSTANOWIENIE O RAPORCIE OOŚ => złożenie raportu ooś => GMINA =>
RDOŚ/SANEPID/WP => GMINA => DUŚ

Całe postępowanie w sprawie OOŚ będzie 
przeprowadzone na podstawie informacji zawartych 
w raporcie bądź KIP





PROCEDURA OOŚ
Zgodnie z KPA w postępowaniu biorą udział:

 organ wydający decyzję
 strony postępowania
organizacje społeczne na prawach strony

Gdy został sporządzany raport o oddziaływaniu na 
środowisko (wykonana OOŚ) stosuje się też przepisy 
o udziale społeczeństwa - dodatkowo zaangażowane:

 społeczeństwo (każdy zainteresowany)
organizacje ekologiczne



PROCEDURA OOŚ
 organizacje ekologiczne (!?)



PROCEDURA OOŚ
Art. 28 KPA Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek

Przy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 inwestor i właściciel gruntu
 inne osoby mające interes prawny:

 właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy sąsiednich
nieruchomości, na które rozciąga się oddziaływanie planowanego
przedsięwzięcia (przyjęło się, że kryterium to spełniają co
najmniej właściciele najbliżej położonych nieruchomości –
sąsiadujący z terenem inwestycji)

Interes prawny – powstały w oparciu na konkretnym przepisie
prawa – nie mylić z interesem faktycznym !
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 Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
 Otrzymanie zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach 

w postępowaniu
 Prawo przeglądania akt w każdym stadium postępowania
 Zgłaszanie wniosków dowodowych
 Otrzymanie zawiadomienia o przeprowadzeniu dowodów
 Złożenie odwołania od decyzji
 Zaskarżenie decyzji organu II instancji do sadu administracyjnego 

Strony postępowania mają w szczególności prawo do:



PROCEDURA OOŚ

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 72 ust. 3 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 - dalej u.o.o.ś., decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach może być dołączona do wniosków o wydanie decyzji
określonych w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. bądź do zgłoszeń, o których mowa 

w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś., w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona 
ostateczna. 

Z uwagi na brak przepisów przejściowych, decyzja środowiskowa, która 
obowiązywałą pierwotnie 4 lata zachowuje ważnośc przez lat 6.

https://sip.lex.pl//document/17497783?unitId=art(72)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17497783?unitId=art(72)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17497783?unitId=art(72)ust(1(a))&cm=DOCUMENT
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Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 72 ust. 3 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. Wymogu uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany:

1) 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 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; 

https://sip.lex.pl//document/17497783?unitId=art(72)ust(3)&cm=DOCUMENT


PROCEDURA OOŚ
Poniżej wyrok WSA w Bydgoszczy

Sąd nie podzielił również stanowiska skarżącego stowarzyszenia o utracie 4 - letniego terminu ważności przez decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] r. w dniu [...] i tym samym bezprzedmiotowości rozstrzygnięć 
organów obu instancji w przedmiocie zmiany decyzji środowiskowej z uwagi na brak istniała w obrocie 
prawnym decyzji środowiskowej w dacie wydania decyzji zmieniającej. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa 
w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 

w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Przepis ten w zacytowanym brzemieniu wszedł w życie na skutek zmiany 

dokonanej przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1211) zmieniającej 
ustawę o udostępnieniu informacji o środowisku z dniem 4 września 2015 r., zmiany dokonanej przez 

art. 32 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1265) zmieniającej ustawę
o udostępnieniu informacji o środowisku z dniem 15 września 2015 r. oraz zmiany dokonanej przez art. 1 

pkt 34 lit. e ustawy z dnia 24 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936) zmieniającej ustawę o 
udostępnieniu informacji o środowisku w zakresie wskazanego przepisu i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

24 grudnia 2015 r. z dniem 23 grudnia 2015 r. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 grudnia 2015 r. do 
terminu, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy może być załączona do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, 
stosuje się przepisy art. 72 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Skoro więc decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] stanowiąca przedmiot spornej zmiany, 
stała się ostateczna w dniu [...] r., a więc została ostatecznie wydana przed dniem 23 grudnia 2015 r., to 

tym samym może być ona dołączona do wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnych przez okres 
6 lat i tym sam mogła stanowić ona przedmiot zmiany decyzji środowiskowej zarówno w dniu wydania 

decyzji przez organ I intonacji tj. [...] r., jak i organ drugiej instancji tj.[...] r.



PROCEDURA OOŚ
Pytanie
Czy dla działalności zajmującej się produkcją mebli dziecięcych, posiadającej lakiernię 

należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź 
Na podstawie art. 60 u.o.o.ś. Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na 

środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, 
określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako 

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2.

Aktem prawnym, zawierającym listę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko jest rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego należy 
rozważyć, czy opisana w pytaniu inwestycja wymieniona jest jako przedsięwzięcie 
w ww. rozporządzeniu.

https://sip.lex.pl//document/17497783?unitId=art(60)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17657530?cm=DOCUMENT


PROCEDURA OOŚ
Pytanie
Czy dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej o parametrach 

technicznych długość: 4 170 m, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy 2 
x 0,75 m, powierzchnia zabudowy wraz z mijankami i placami składowymi 
ok. 25 550 m2, rodzaj planowanej nawierzchni tłuczniowa wymagane jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia znajdują się 
w całości na terenie obszaru chronionego tj. NATURA 2000.

Odpowiedź 
Moim zdaniem na opisaną w pytaniu inwestycję polegającą na budowie drogi leśnej o parametrach 
technicznych długość: 4 170 m, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy 2 x 0,75 m, powierzchnia 
zabudowy wraz z mijankami i placami składowymi ok. 25 550 m2, rodzaj planowanej nawierzchni 
tłuczniowa, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Według definicji GUS-u droga twarda jest to droga mająca twardą nawierzchnię ulepszoną (z kostki 
kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) lub droga o nawierzchni 
nieulepszonej (tłuczniowej lub brukowej), ale w myśl ustawy z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym 
droga twarda została określona jako droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość 
nawierzchni przekracza 20 m. Inne drogi są drogami gruntowymi. Istnieją więc rozbieżności w definicjach. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?cm=DOCUMENT


PROCEDURA OOŚ
Pytanie
Czy realizacja parkingu samochodowego na obszarze powyżej 0,5 ha o powierzchni żwirowej nie 

wymagająca zabudowy, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko?

Teren przeznaczony pod parking jest już terenem przekształconym.

Odpowiedź 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, 
w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których 
mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej 
nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
- przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni 

zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie 
zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego.

Jeżeli wymagane jest pozwolenie na budowę (lub równoważne) lub zgłoszenie budowlanego, to 
oznacza, że warunek § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia jest spełniony.

https://sip.lex.pl//document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT


OOŚ – czy tylko kolejna zbędna 
formalność ??

Ocena oddziaływania na środowisko może być
bardzo ważnym i skutecznym narzędziem 

w rękach inwestora, które właściwie 
wykorzystane przyspiesza proces inwestycyjny, 

pozwala na uniknięcie krytycznych błędów 
i zapewnia późniejsze bezproblemowe 

funkcjonowanie przedsięwzięcia



OOŚ – czy tylko kolejna zbędna 
formalność ?? Np.. Analizy hałasu



OOŚ – czy tylko kolejna zbędna 
formalność ??



OOŚ – czy tylko kolejna zbędna 
formalność ??

1 K – 1 Kocioł nr 1 Brak 8,0 d = 0,8

2 K – 2 Kocioł nr 2 Brak 8,0 d = 0,8
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												pył PM-10		0.637		280

												dwutlenek siarki		7.13		350

												tlenki azotu jako NO2		330		200

												tlenek węgla		5.54		30000
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Ewentualne Pytania

???



SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Rodzaje sprawozdań z zakresu OŚ:
 Odpady (500 zł – 10 000 zł)
 Opłaty środowiskowe: 800 zł – 8000 zł – 80 000 zł
 Opłata produktowa: 800 zł – 8000 zł – 80 000 zł

<<duża firma – mała firma – średnia firma>>

A to jedynie sprawozdanie jedne z wielu..



OPŁATY  ZA  
KORZYSTANIE 

ZE  ŚRODOWISKA



KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Powszechne Zwykłe

Szczególne Korzystanie ze środowiska 
wykraczające poza ramy korzystania 
powszechnego może być, w drodze 

ustawy, obwarowane obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia, ustalającego 

w szczególności zakres i warunki 
tego korzystania, wydanego przez 

właściwy organ ochrony środowiska



Prezentator
Notatki do prezentacji
Art. 273 POŚ



Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami 
ponoszą opłaty za korzystanie ze 

środowiska w zakresie, w jakim korzystanie 
wymaga pozwolenia na wprowadzanie 

substancji lub energii do środowiska oraz 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo 
wodne.

Kto jest zwolniony ze składania 
sprawozdań?



W przypadku braku wymaganego pozwolenia 
zintegrowanego bądź na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza czy też pozwolenia na 
pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód 

lub do ziemi podmiot ponosi opłaty 
podwyższone o:

- od 1 stycznia 2009 r. o 500%



Przykłady rozliczeń 
i sposoby przedstawiania danych 
o rodzaju i ilości gazów i pyłów 
wprowadzonych do powietrza



Naliczanie opłat z procesów 
technologicznych



PRZYKŁADY

Naliczenie opłaty na podstawie pomiarów emisji
substancji do powietrza

gotowe dane uzyskane w wyniku pomiaru [kg/h] x czas pracy instalacji
w danym okresie [h] = wielkość emisji [kg]

wielkość emisji [kg] x stawka [zł/kg]  
= 

opłata za daną substancję [zł]



Karta charakterystyki- skład

 75% - 0,75 kg/kg
 15% - 0,15 kg/kg



MALOWANIE - naliczenie opłaty z ilości zużytej 
farby na podstawie karty charakterystyki

 emalia nitrocelulozowa - zużycie 50,0 kg

 ksylen - 0,1 kg/kg x 50 kg = 5,00 kg x 1,32 zł/kg = 6,60 zł

 toluen - 0,05 kg/kg x 50 kg = 2,50 kg x 1,32 zł/kg = 3,30 zł

 alkohol butylowy - 0,05 kg/kg x 50 kg = 2,50 kg x 1,17 zł/kg = 2,93 zł
------------

SUMA:12,83 zł

Wg stawek opłat na rok 2012



Naliczanie opłat za 
energetyczne spalanie 

paliw 
w kotłowniach



Kotły grzewcze

 w przypadku kotłów o nominalnej mocy 
cieplnej do 5 MW opalanych węglem 
kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub 
paliwem gazowym, dla których nie jest 
wymagane pozwolenie na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza albo 
pozwolenie zintegrowane

 przy wyliczaniu opłaty, zastosować należy 
stawkę ryczałtową za jednostkę spalonego 
paliwa [zł/Mg lub zł/m3]. 
Opłata= zużycie paliwa * jednostkowa stawka

94



SPALANIE PALIW 
W SILNIKACH SPALINOWYCH

I 
PRZEŁADUNEK PALIW

LPG
OLEJ NAPĘDOWY

BENZYNY SILNIKOWE



Spalanie paliw w silnikach spalinowych 
- tabela D

Wysokość opłaty zależy od:
 ilości zużytego paliwa (Mg),
 masy całkowitej pojazdu,
 daty rejestracji pojazdu.



POBÓR WÓD 
I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

DO WÓD LUB DO ZIEMI



Powszechne korzystanie

Polega na udostępnianiu człowiekowi możliwości 
korzystania z wód dla:

- wypoczynku
- uprawiania sportów wodnych
- wędkowania
- turystyki
- dla zaspokajania jego potrzeb bytowych oraz 

potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego, bez 
stosowania specjalnych urządzeń technicznych



Korzystanie zwykłe

Polega na korzystaniu z wody stanowiącej 
własność właściciela gruntu oraz z wody 
podziemnej na jego gruncie, jeśli pobór wody 
nie przekracza ilości 5 m3 na dobę w celu 
zaspokojenia potrzeb własnych 
i gospodarstwa domowego, czyli indywidualnego 
gospodarstwa rolnego.



Szczególne korzystanie 
Jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie 
powszechne lub zwykłe, w szczególności pobór wód, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, np.:

- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej

- pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej 
niż 5m3/dobę

- nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą 
deszczowni

- rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub 
do ziemi oczyszczonych ścieków jeżeli łączna ilość jest większa 
niż 5 m3



OPŁATY ZA POBÓR WÓD



Pobór wód

 Pobór wody podziemnej

 Pobór wody powierzchniowej

 Pobór morskich wód wewnętrznych



Zasady naliczania opłat 
za pobór wód

 Wysokość opłaty za pobór wód zależy od:

- rodzaju pobranej wody: powierzchniowa czy podziemna
- ilości pobranej wody z danego ujęcia
- procesu uzdatniania, jakiemu poddawana woda
- przeznaczenia (celu zużycia)
- w przypadku wód powierzchniowych: od części obszaru 

kraju



OPŁATA

Ilość pobranej wody (m3) x współczynnik różnicujący (sposób uzdatniania 
wody) x jednostkowa stawka opłaty (zł/m3)

Za pobór wody bez wymaganego pozwolenia nalicza się opłatę 
podwyższoną



OPŁATY 
ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

DO WÓD LUB DO ZIEMI



• ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i 
innych,

• wód chłodniczych,
• wód opadowych lub roztopowych pochodzących z 

powierzchni o trwałej nawierzchni, ujętych w 
systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji 
ogólnospławnej,

• wód zasolonych,
• wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów 

chowu i hodowli ryb i innych organizmów 
wodnych.

Opłaty nalicza się za wprowadzanie do 
wód lub do ziemi:



Wysokość opłat zależy od:
 ilości, stanu, składu i rodzaju ścieków wprowadzanych do 

wód lub do ziemi,
 w przypadku wód chłodniczych od temperatury tych 

wód,
 w przypadku wód zasolonych od zawartości sumy jonów 

chlorków i siarczanów,
 w przypadku wód opadowych lub roztopowych – od 

wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, 
z którego odprowadzane są ścieki,



 Ilość i skład ścieków wprowadzanych do 
wód lub do ziemi ustala się 
w miejscu wylotu ścieków z instalacji 
służących do ich oczyszczania lub 
kolektorów eksploatowanych przez 
podmioty korzystające ze środowiska

(w przypadku wprowadzania wód chłodniczych 
wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład 
ścieków ustala się przed ich zmieszaniem)



Wysokość opłaty ustala się na podstawie:
 pięciodobowego biochemicznego 

zapotrzebowania tlenu (BZT5),
 chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), 
 zawiesiny ogólnej, 
 sumy jonów chlorków i siarczanów. 

Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod 
uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę 
najwyższą.



W przypadku wprowadzania do wód lub do 
ziemi ścieków przemysłowych lub 
komunalnych innych niż bytowe, do opłaty 
ustalonej według powyższych zasad, dolicza 
się opłatę za inne substancje zawarte w 
ściekach

[fenole lotne, heksachlorocykloheksan (HCH), 
tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), 
pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, 
izodryna, heksachlorobenzen (HCB), 
heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan 
(chloroform - CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), 
trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen 
- PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, 
nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro]



 Podstawą naliczenia opłaty za wprowadzanie 
ścieków jest ilość substancji zawartych w ściekach 
pomniejszona o ilość tych substancji zawartych 
w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało 
powstanie tych ścieków, (jeśli podmiot dysponuje 
danymi w tym zakresie).

 W przypadku wprowadzania ścieków do jezior 
wysokość jednostkowej stawki opłaty jest 
podwajana.



Jednostkowe stawki opłaty za 1 kg substancji 
wprowadzonych ze ściekami do wód lub do 
ziemi – dla danego wskaźnika mnoży się przez 
współczynniki różnicujące zależne od 
rodzaju wprowadzanych ścieków.



Wody opadowe lub roztopowe
Opłaty ponosi się za wprowadzanie ścieków stanowiących wody 
opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni 
(w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg 
i parkingów).

Opłata zależy od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania 
terenu, z którego te ścieki są odprowadzane.



OPŁATY 
ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW



Opłaty za składowanie odpadów

ponosi:
- zarządzający składowiskiem odpadów

- posiadacz odpadów, które są   składowane 
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub 
magazynujący odpady bez wymaganej decyzji 
określającej miejsce i sposób ich magazynowania



Ewentualne Pytania

???



Co jest odpadem?

Ustawa o odpadach definiuje odpady następująco:
Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć
lub do ich pozbycia się jest obowiązany.



Cztery podstawowe obowiązki 
w zakresie gospodarki odpadami 

wg ustawy o odpadach 

1. Uzyskanie odpowiedniego uzgodnienia i zezwoleń 
w zakresie gospodarki odpadami.

2. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
3. Przekazywanie odpadów tylko uprawnionym do tego 

podmiotom.
4. Przekazywanie zbiorczego zestawienia danych 

z ewidencji odpadów właściwemu marszałkowi 
województwa.



Przekazanie innemu przedsiębiorcy

Posiadacz odpadów może je przekazywać 
wyłącznie podmiotom, które uzyskały 

zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami, chyba że działalność 
taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.



Przekazanie osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym…
 Niektóre odpady mogą być przekazywane:

 osobom fizycznym,
 jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami,
tylko na własne potrzeby.

 Rodzaje tych odpadów, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby
(Dz. U. 2006, Nr 75, poz. 527 z późn. zm.) 



Skutki prawne przekazania odpadu 
nieuprawnionemu podmiotowi

• Przekazujący nadal ponosi odpowiedzialność za 
gospodarowanie przekazanym odpadem.

• Podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do 
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, 
który przekazał te odpady (art. 279.3 POŚ). 

• Jeżeli osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje 
odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia 
w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem korzystającym ze 
środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze 
środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.



Ewentualne Pytania

???
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