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baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko;
Biuletyn Informacji Publicznej;

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących
zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla
ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000 (art. 5
pkt 1d uop1);
zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania
elementów środowiska przyrodniczego (art. 66 ust. 1 pkt 2a uooś2);
karta informacyjna przedsięwzięcia;

zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień
roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez
realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych(art. 3
pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396, ze zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256);

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji
dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (art. 5 pkt 2b uop);
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rozumie się
przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną
do badania oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 3 pkt 7 uooś);

ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez
to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: weryfikację raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych
ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa
w postępowaniu (art. 3 pkt 8 uooś);
publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie;
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca
na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie
kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane
przez różne podmioty(art. 3 pkt 13 uooś);

1
2

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.).

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 ( Dz. U.
z 2020 r. poz. 283).
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plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawiany przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska w drodze aktu prawa
miejscowego w formie zarządzenia, w związku z koniecznością utrzymania
i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000 (art. 28 ust. 3 uop);
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

regionalna dyrekcja (regionalne dyrekcje) ochrony środowiska;

regionalny dyrektor (regionalni dyrektorzy) ochrony środowiska;
regionalna komisja do spraw ocen oddziaływania na środowisko;

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. poz. 529);

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie
wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U.
Nr 186, poz. 1249);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71);

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 250);

standardowy formularz danych obszaru Natura 2000;

transgraniczne oddziaływanie na środowisko pochodzące z terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć;

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
ze zm.);

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1712);

ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1936, ze zm.);
warunki realizacji przedsięwzięcia;

oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności
działania mogące: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000, lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami (art. 3 pkt 17 uooś).

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy działania
regionalnych dyrektorów
ochrony środowiska
oraz Generalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w zakresie
wydawania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach, były
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warunki do ochrony
środowiska na obszarach
znajdujących się
w zasięgu oddziaływania
planowanych
przedsięwzięć?
Pytania definiujące
cele szczegółowe
kontroli
1. Czy działania GDOŚ
i RDOŚ związane
z wydaniem DŚU
realizowane były
prawidłowo,
w tym w zakresie
przeprowadzania
oceny oddziaływania
przedsięwzięcia
na środowisko i/lub
obszary Natura 2000,
weryfikacji raportu
oddziaływania
przedsięwzięcia
na środowisko i/lub
obszary Natura 2000
z uwzględnieniem
udziału społeczeństwa
w tej procedurze?
2. Czy działania
RDOŚ związane
z opiniowaniem
obowiązku
przeprowadzenia
oceny oddziaływania
lub zakresu raportu
o oddziaływaniu
przedsięwzięcia
na środowisko,
a także postępowania
GDOŚ i RDOŚ
dotyczące uzgadniania
warunków realizacji
przedsięwzięcia, były
prawidłowe?

W wyniku postępowania w sprawie wydania DŚU określa się środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Postępowanie to ma
zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu
procesu inwestycyjno-budowlanego. Uzyskanie DŚU wymagane jest dla
planowanych do realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie DŚU następuje przed otrzymaniem decyzji uzyskiwanych w trybie przepisów prawa
budowlanego, prawa górniczego i geologicznego, prawa wodnego, prawa
lotniczego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o odpadach i in.
Z procedurą wydawania DŚU wiąże się m.in. OOŚ oraz OON – obligatoryjne
lub fakultatywne, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Od prawidłowości i sprawności przeprowadzenia wymaganych procedur
oraz rzetelności rozpatrzenia wszystkich uwarunkowań związanych
z wpływem przedsięwzięcia na środowisko oraz obszary Natura 2000,
w tym rozwiązań alternatywnych, zależy czy zostanie zapewniona
ochrona przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, ale także uzyskanie pozwoleń umożliwiających terminową jego realizację.
Ma to zasadnicze znaczenie dla zachowania zasad zrównoważonego rozwoju oraz unikania długich okresów przygotowania do realizacji przedsięwzięć, które utrudniają funkcjonowanie lokalnym społecznościom.

Dla szeregu przedsięwzięć, istotnych i stwarzających problemy środowiskowe oraz społeczne (m.in. drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie
elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne,
przedsięwzięcia realizowane na terenach zamkniętych lub obszarach
morskich, lotniska, budowle przeciwpowodziowe, terminale, regionalne
sieci szerokopasmowe, elektrownie wiatrowe, zmiana i rozbudowa
ww. przedsięwzięć), organem właściwym do wydania DŚU jest regionalny
dyrektor ochrony środowiska.

Jednocześnie w ramach postępowań o wydanie DŚU, prowadzonych
przez inne organy (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych), regionalny dyrektor pełni
decydującą rolę w zapewnieniu prawidłowego przebiegu postępowania,
bowiem określa m.in. potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i/lub na obszar Natura 2000, zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, dokonuje uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia.
Schematy postępowań, prowadzonych przez regionalnych dyrektorów
ochrony środowiska, zawarto w punkcie 6.2.

Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ma możliwość kierowania wniosków o stwierdzenie nieważności DŚU, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie ich wydawania (od dnia 24 września
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2019 r. takie uprawnienie posiada również regionalny dyrektor), a także
uczestniczy w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto generalny dyrektor i regionalni dyrektorzy realizują zadania
służące zapewnieniu upubliczniania informacji o wydawanych DŚU i przeprowadzonych ocenach oddziaływania odpowiednio poprzez prowadzenie
bazy OOŚ oraz publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Od dnia 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji uooś, regionalny dyrektor przejął wydawanie DŚU, w przypadkach przedsięwzięć dla których
wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego podległa organowi właściwemu do wydania DŚU3. Ponadto wprowadzono m.in.: nowe
wymogi dla wniosku o wydanie DŚU oraz zawartości KIP i raportu OŚ;
egzekucję warunków ustalonych w DŚU; kary pieniężne za naruszenie
decyzji środowiskowych.

Istotnym elementem uwarunkowań kontrolowanej działalności jest
także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
np. wyrok z dnia 17 kwietnia 2018 r., w sprawie C-441/174, wskazujący
m.in. na konieczność uwzględnienia w procedurze oceny oddziaływania na środowisko aktualnych danych dotyczących siedlisk i gatunków
chronionych.

Prowadzenie postępowań związanych z OOŚ lub OON, stanowiące zasadniczy etap dopuszczenia do realizacji planowanych przedsięwzięć, znajduje
się często w obszarze zainteresowania społeczności lokalnych i mediów
– szczególnie w przypadkach przedsięwzięć w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie społeczności lokalnych. W wyniku uczestniczenia
w poszczególnych etapach ww. postępowań lub ich monitorowania przez
zainteresowane strony, do NIK wpływały skargi dotyczące nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez regionalnych dyrektorów
i inne właściwe organy. Przedkładane były także wnioski o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania tych organów, w tym przez
Marszałka Senatu RP oraz posła na Sejm RP.

Rodzaj kontroli
Kontrola planowa
koordynowana, inicjatywa
własna NIK.
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Art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l uooś został uchylony z dniem 24 września 2019 r.
Dz. U. UE C Nr 200 z 17.04.2018, str. 20.

2. OCENA OGÓLNA
W ocenie NIK, działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska
w zakresie:
− wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

− opiniowania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania lub
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w postępowaniach prowadzonych przez inne organy;
− uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu
oceny oddziaływania na środowisko;

Działania regionalnych
dyrektorów
i generalnego dyrektora
w większości badanych
spraw zapewniały
warunki do ochrony
środowiska na obszarach
znajdujących się
w zasięgu oddziaływania
planowanych
przedsięwzięć

− opiniowania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, oraz uzgadniania
warunków realizacji przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzono
taką ocenę

zapewniły, w większości objętych badaniem spraw, warunki do ochrony
środowiska oraz ochrony przyrody na obszarach znajdujących się w zasięgu
oddziaływania planowanych przedsięwzięć.

Nieprawidłowości mające wpływ na wynik postępowania i w konsekwencji
na spowodowanie ryzyka niezapewnienia właściwych warunków ochrony
środowiska w rejonie oddziaływania planowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji lub eksploatacji stwierdzono w 14 z 235 badanych spraw
(6,0%), zakończonych wydaniem DŚU lub stanowiska w trybie art. 75
ust. 5 uooś.

Ponadto zidentyfikowano w RDOŚ, w 13 z 337 badanych spraw (3,9%)
nieprawidłowości mające wpływ na wynik postępowania prowadzonego
przez inny organ, co w konsekwencji stworzyło ryzyko niezapewnienia
właściwej ochrony środowiska lub utrzymania właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, w obszarze oddziaływania
planowanych przedsięwzięć.

Ustalono także, że w przypadkach gdy inne organy, które wydały DŚU nie
przekazały jej do RDOŚ, regionalni dyrektorzy nie podejmowali działań
w celu pozyskania wydanych DŚU i weryfikacji ich zgodności z warunkami realizacji przedsięwzięcia określonymi w postanowieniu regionalnego
dyrektora. Nie podejmowali także działań w celu weryfikacji zgodności
DŚU z warunkami, wymaganiami lub działaniami służącymi zapewnieniu warunków ochrony środowiska określonymi w opinii regionalnego
dyrektora.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prawidłowo realizował, jako
organ drugiej instancji, zadania w zakresie prowadzenia postępowań
po wniesieniu odwołań lub zażaleń od rozstrzygnięć regionalnych dyrektorów.

Kontrola wykazała jednak, iż objęte nią organy w ponad połowie badanych
spraw nie dotrzymywały terminów ich załatwiania, określonych w przepisach prawa. Przyczyną powyższego stanu były m.in. opóźnienia wynikające z bardzo dużej liczby prowadzonych spraw w stosunku do obsady
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kadrowej oraz niskiej jakości składanych wniosków i dołączanych do nich
dokumentów. Połowa bowiem złożonych wniosków o wydanie DŚU była
niezgodna z wymogami formalnymi, a ponad połowa weryfikowanych
w RDOŚ wniosków lub związanych z nimi dokumentów wymagała wyjaśnień lub uzupełnień.

Działania regionalnych
dyrektorów
i generalnego dyrektora
nie zapewniły kompletności
prowadzonej bazy OOŚ

Działania regionalnych
dyrektorów i generalnego
dyrektora nie zapewniły
zamieszczenia w PDWD
wymaganych danych

10

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy
ochrony środowiska prawidłowo realizowali działania związane z transgranicznym oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko.

Generalny dyrektor zapewnił funkcjonowanie bazy danych o ocenach
oddziaływania na środowisko, wprowadzał do niej dane archiwalne oraz
opracował i przekazywał Ministrowi Środowiska projekty rozporządzenia w sprawie bazy OOŚ. Nie zapewnił jednak funkcjonalności bazy OOŚ
umożliwiającej bezpośrednie sprawdzenie z poziomu danego postępowania terminowości wprowadzenia do niej wymaganych informacji i danych.
Z kolei regionalni dyrektorzy nie realizowali prawidłowo obowiązku
wprowadzania do bazy OOŚ informacji o postępowaniach OOŚ i OON
– nie wprowadzając informacji i danych albo wprowadzając je nieterminowo.

Generalny dyrektor oraz regionalni dyrektorzy prowadzili publicznie
dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, jednak nie zamieścili w nich informacji o 7,1%
zbadanych dokumentów. Ponadto stwierdzono w części spraw, że karty
informacyjne nie były wypełnione prawidłowo, a także zamieszczane
terminowo.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. do objętych kontrolą regionalnych dyrektorów wpłynęło łącznie 7798 wniosków o wydanie
DŚU, w tym 6279 wniosków dotyczyło przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Pozostałe wnioski (19,5%), dotyczyły przedsięwzięć, których realizacja nie wymagała wydania DŚU. 
[str. 27]

Rozpatrywanie w RDOŚ
wniosków o wydanie
DŚU

Regionalni dyrektorzy prawidłowo pozostawili bez rozpoznania wnioski,
w związku z nieuzupełnieniem ich braków formalnych. 
[str. 28]

Weryfikacja wniosków
w RDOŚ

Badaniem objęto łącznie 300 spraw, stanowiących 4,8% rozpatrywanych
wniosków dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, w tym 298 wniosków o wydanie DŚU i dwie sprawy o zajęcie stanowiska w trybie art. 75 ust. 5uooś. 
[str. 28]
Z 298 badanych wniosków o wydanie DŚU aż 154 (51,7%) nie spełniało
wymogów formalnych i konieczne było wezwanie do ich uzupełnienia.

W toku weryfikacji 266 wniosków, na podstawie których wszczęto postępowanie, 115 z nich (43,2%) wymagało, niezbędnych dla rozpatrzenia
sprawy, uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień co do danych zawartych
we wnioskach lub dołączonych do nich dokumentach.
Zdaniem NIK, świadczy to o niskiej jakości składanych wniosków i dołączonych do nich dokumentów, co niekorzystnie wpływało na terminowość
załatwiania spraw.

NIK stwierdziła jednak, że na 115 pierwszych wezwań w trybie art. 50
§ 1 Kpa, w 42 (36,5%) regionalni dyrektorzy wystosowali je w terminie
powyżej 30 dni, a tym samym już na początku postępowania przekroczyli, wskazany w art. 65 ust. 1 uooś, termin na wydanie postanowienia
w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ, stanowiącego pierwszy etap
rozpatrywania wniosku o wydanie DŚU. 
[str. 29]
Procedowane wnioski (po ich ewentualnym uzupełnieniu) spełniały
wymogi określone w przepisach. Stwierdzono jednak dwa przypadki,
w których wnioski nie spełniały wymogów formalnych ale były dalej
procedowane i na ich podstawie dokonano rozstrzygnięć w sprawach.

[str. 30–31]

Regionalni dyrektorzy przed wydaniem postanowienia w sprawie
potrzeby przeprowadzenia OOŚ uzyskiwali wymagane przepisami opinie
i uzgodnienia od właściwych organów wskazanych w uooś. 
[str. 31]

Wydawanie postanowień
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ
i ich terminowość

Postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ zostały rzetelnie uzasadnione i spełniały wymagania uooś. Stwierdzono jednak
w dwóch przypadkach brak wyczerpującego uzasadnienia: nie uzasadniono oceny o braku negatywnego wpływu przedsięwzięcia na przyrodę

Uzasadnienia
postanowień
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ

Ze 189 postanowień w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ 94 (49,7%)
wydano z przekroczeniem 30-dniowego terminu, wskazanego w art. 65
ust. 1 uooś, a dwa z ośmiu postanowień w sprawie zakresu raportu OŚ
z przekroczeniem 30-dniowego terminu wskazanego w art. 70 ust. 4 uooś
(po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa). 
[str. 32–33]
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w związku z usunięciem fragmentu lasu (w postanowieniu o obowiązku
przeprowadzenia OOŚ) oraz w zakresie zagadnień dotyczących ochrony
przyrody (w postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ).

[str. 33–34]

Ponadto dla trzech wniosków o wydanie DŚU dla inwestycji liniowych
(modernizacja linii kolejowych), procedowanych w RDOŚ w Olszynie, brak
potrzeby przeprowadzenia OOŚ uzasadniono brakiem przekroczeń poziomów hałasu w środowisku, na podstawie KIP zawierającej m.in. szczegółową analizę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia.

Stanowisko
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ
wydane na podstawie
art. 75 ust. 5 uooś5

Zdaniem NIK, zakres szczegółowości KIP świadczył o potrzebie przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z czym wiąże się nie tylko opracowanie raportu OŚ,
ale i zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. Na potrzebę
przeprowadzenia takiego postępowania dla dwóch inwestycji liniowych
wskazały w wydanych opiniach organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W konsekwencji przeprowadzenie postępowania w przedmiotowych
sprawach bez przeprowadzenia OOŚ spowodowało ryzyko niezapewnienia właściwej ochrony środowiska lub ochrony przyrody przy realizacji
i późniejszej eksploatacji ww. przedsięwzięć. 
[str. 34–35]

Regionalny dyrektor w Warszawie, dla przedsięwzięcia liniowego
(międzysystemowy gazociąg), stwierdził w trybie art. 75 ust. 5 uooś, brak
potrzeby przeprowadzenia OOŚ, opierając się w całości na dokumentacji
przedłożonej przez regionalnego dyrektora w Białymstoku. Regionalny
dyrektor w Warszawie nie odniósł się w swoim stanowisku do potrzeby analizy oddziaływania lub braku oddziaływania do występujących
na terenie województwa mazowieckiego form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych.

W konsekwencji regionalny dyrektor w Białymstoku, w postanowieniu
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ oraz wykonaniu raportu
OŚ, wskazał bezpośrednio na potrzebę analizy wpływu przedsięwzięcia
na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody znajdujące się
tylko na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Weryfikacja raportów
OŚ i ich kompletność
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Zdaniem NIK, miało to wpływ na warunki wydania DŚU i stworzyło ryzyko niezapewnienia właściwej ochrony przyrody w rejonie oddziaływania
przedsięwzięcia na terenie województwa mazowieckiego.  [str. 37–39]

Badanie sposobu weryfikacji w RDOŚ 139 raportów OŚ wykazało, że regionalni dyrektorzy, w celu otrzymania raportu OŚ spełniającego wymagania
przepisów lub postanowienia o zakresie raportu OŚ, w 107 przypadkach
wzywali do złożenia wyjaśnień lub dokonania uzupełnień, niekiedy
wielokrotnie.5

5

W brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
NIK stwierdziła jednak, że na 107 pierwszych wezwań w trybie art. 50 § 1
Kpa, dotyczących raportu OŚ, w 29 (27,1%) regionalni dyrektorzy wystosowali je w terminie powyżej dwóch miesięcy, przekraczając termin przewidziany w art. 35 § 3 Kpa, na całkowite załatwienie sprawy, tj. wydanie
DŚU. 
[str. 39–40]

Ze 139 raportów OŚ ostateczne wersje 132 raportów, stanowiące podstawę do dalszego procedowania w sprawie wydania DŚU, zawierały wszystkie elementy wymagane dla danego rodzaju i parametrów przedsięwzięcia
oraz okresu rozpatrywania wniosku o wydanie DŚU.

Siedem raportów OŚ nie w pełni spełniło ww. wymagania, z tego cztery,
których nierzetelna weryfikacja miała, zdaniem NIK, wpływ na wynik
postępowania. Spowodowało to ryzyko nieokreślenia wszystkich
warunków dla zapewnienia właściwej ochrony środowiska w rejonie
oddziaływania przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji lub eksploatacji.

[str. 43–44]

Regionalni dyrektorzy prawidłowo zapewnili udział społeczeństwa
w postępowaniach poprzez ogłoszenie wymaganych przepisami informacji w 121 na 137 postępowań (88,3%). W 15 postępowaniach w RDOŚ nie
podano wszystkich wymaganych informacji, a w jednym postępowaniu
(w RDOŚ w Rzeszowie) nie podano w ogóle informacji o postępowaniu.

Realizacja obowiązków
w zakresie zapewnienia
udziału społeczeństwa
w postępowaniu

Badaniem szczegółowym objęto 245 postępowań zakończonych rozstrzygnięciem w sprawie wydania DŚU, w tym 233 DŚU stanowiące 6,0% DŚU
wydanych w okresie objętym kontrolą. W dziewięciu postępowaniach
odmówiono ustalenia środowiskowych uwarunkowań, a trzy postępowania umorzono. 
[str. 48–49]

Badanie DŚU wydanych
przez regionalnych
dyrektorów

W zbadanych 127 DŚU, wydanych po przeprowadzeniu OOŚ, regionalni
dyrektorzy określali, wymagane dla danego rodzaju przedsięwzięcia,
warunki jego realizacji z wyjątkiem dwóch przypadków, dotyczących:
niewskazania dokładnego miejsca realizacji przedsięwzięcia (określono
w postępowaniu odwoławczym); niewprowadzenia wymogów wynikających z postanowienia dyrektora zarządu zlewni PGW WP. 
[str. 50]

Określanie w DŚU
wymagań realizacji
przedsięwzięcia

Jednym z warunków prawidłowego przeprowadzenia postępowania OOŚ
jest zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. Nierzetelna
realizacja tego obowiązku spowodowała ryzyko nieuzyskania od społeczeństwa uwag i wniosków istotnych dla zapewnienia właściwej ochrony
środowiska w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia. 
[str. 45–46]

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie DŚU regionalni dyrektorzy:
dokonywali sprawdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP, a w przypadku braku takiej zgodności odmawiali wydania
DŚU; uzyskali wymagane dla danego przedsięwzięcia uzgodnienia i opinie
od właściwych organów, z wyjątkiem jednego przypadku niewystąpienia
o opinię do właściwego organu Państwowego Inspekcji Sanitarnej. [str. 49]
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Gdy z przeprowadzonej OOŚ wynikały potrzeby wykonania kompensacji przyrodniczej, unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, regionalni
dyrektorzy uwzględniali je w warunkach DŚU. 
[str. 50]

Uzasadnianie
wydanych DŚU

Terminowość
wydawania DŚU

Z 86 DŚU wydanych bez przeprowadzania OOŚ, w postępowaniach
wszczętych po 1 stycznia 2017 r., w 46 (53,5%) regionalni dyrektorzy
skorzystali z możliwości jaką dała zmiana uooś (od 2017 r.) i wprowadzili
istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, lub określili wymagania dotyczące
ochrony środowiska niezbędne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, w szczególności w projekcie budowlanym. Należy
jednak zauważyć, że zakres korzystania z tych możliwości był zróżnicowany w skali kraju. O ile w RDOŚ w Gdańsku i Poznaniu wprowadzono
ww. warunki lub wymagania we wszystkich badanych DŚU, to w RDOŚ
w Gorzowie Wielkopolskim w żadnej z dziesięciu DŚU ich nie wprowadzono,
a w RDOŚ w Krakowie i Olsztynie wprowadzono w co czwartej.  [str. 51]

W uzasadnieniach do badanych 127 DŚU, wydanych po przeprowadzonej
OOŚ, regionalni dyrektorzy zawierali wymagane informacje, z wyjątkiem
pięciu DŚU, w których nie zawarto wszystkich wskazanych w uooś elementów lub podane dane były niezgodne z sentencją decyzji. 
[str. 51]

W 105 na 106 DŚU wydanych w ramach postępowań, w których nie została
przeprowadzona OOŚ, regionalni dyrektorzy w uzasadnieniach zawierali
wymagane informacje o uwarunkowaniach uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ. W jednej DŚU nie wskazano
wszystkich informacji o ww. uwarunkowaniach. 
[str. 52]
Na 233 DŚU oraz dwie decyzje o odmowie określenia środowiskowych
uwarunkowań, 117 (49,8%) zostało wydanych z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu, przewidzianego w art. 35 § 3 Kpa, z uwzględnieniem terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw
na podstawie art. 35 § 5 Kpa, z tego:
− 77 na 129 decyzji (59,7%) wydanych po przeprowadzeniu OOŚ,

− 40 na 106 decyzji (37,7%) wydanych bez przeprowadzaniu OOŚ.

Okres prowadzenia postępowań (od złożenia wniosku do wydania DŚU)
wynosił odpowiednio od 63 do 1640 dni oraz od 23 do 893 dni.

Stanowisko w sprawie
przedsięwzięcia
Droga wodna łącząca
Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską
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Regionalni dyrektorzy wyjaśniali, że przyczyną przekraczania terminów
na wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ
oraz na wydanie DŚU, były głównie opóźnienia w prowadzeniu postępowań w regionalnych dyrekcjach, wynikające z bardzo dużej liczby spraw
prowadzonych w RDOŚ w stosunku do ich obsady kadrowej, a także skomplikowany charakter niektórych spraw. 
[str. 52–53]

Regionalny dyrektor w Gdańsku w stanowisku z dnia 23 października
2018 r. nie zawarł informacji o znaczącym negatywnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 PLH28007 Zalew Wiślany
i Mierzeja Wiślana. Nie zawarł też informacji o braku w aneksie do raportu

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
OŚ odpowiednich analiz dotyczących wpływu proponowanych rozwiązań
technicznych na ochronę przyrody, a nadto nie określił m.in. obowiązku
utworzenia strefy ciszy i wytycznych prowadzenia monitoringu wykorzystania przez ptaki obszaru Natura 2000.

Działania regionalnego dyrektora w Gdańsku dotyczące opiniowania
przedmiotowego przedsięwzięcia były w ww. zakresie nierzetelne. Pominięcie przez ten organ w swoim stanowisku istotnych krytycznych uwag,
zgłoszonych przez powołany zespół ekspercki, mogło mieć znaczący
wpływ na wynik postępowania prowadzonego przez regionalnego dyrektora w Olsztynie. 
[str. 54–55]

W 14 z 235 spraw dotyczących wydania DŚU (6,0%), kontrola ujawniła
nieprawidłowości które – zdaniem NIK – miały wpływ na wynik postępowania (na wydanie DŚU lub stanowiska w trybie art. 75 ust. 5 uooś)
i w konsekwencji stworzyły ryzyko niezapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska w rejonie oddziaływania planowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji lub eksploatacji. 
[str. 56–57]

W okresie objętym kontrolą tylko w trzech postępowaniach, spośród 3903
DŚU / decyzji odmawiających określenia środowiskowych uwarunkowań,
regionalni dyrektorzy zasięgali opinii regionalnych komisji do spraw ocen
oddziaływania na środowisko (w RDOŚ w Bydgoszczy, Gdańsku i Warszawie).

Prawidłowość
postępowań w sprawie
wydania DŚU

Uwzględnienie
w postępowaniach
o wydanie DŚU opinii
rkooś

Regionalni dyrektorzy wyjaśniali, iż z możliwości zasięgania opinii
regionalnej komisji korzystano sporadycznie, gdyż jest ona organem
opiniodawczo-doradczym, z którego wiedzy dyrektor może korzystać,
gdy uzna, że jest taka potrzeba i gdy występują kwestie wymagające oceny
członków komisji.

Zdaniem NIK, regionalni dyrektorzy powinni w większym zakresie korzystać z opinii rkooś, szczególnie w przypadku dużych i budzących obawy
strony społecznej przedsięwzięć, jak przedsięwzięcia infrastrukturalne,
w celu uwiarygodnienia rozstrzygnięć w postępowaniach w sprawie
wydania DŚU. 
[str. 58]

Generalny dyrektor, w badanym okresie, w wyniku rozpatrywania 368
odwołań i zażaleń wniesionych w związku z postępowaniami o wydanie
DŚU, wydał 210 decyzji i postanowień, w tym: 48 utrzymujących w mocy
zaskarżone orzeczenie organu pierwszej instancji; 77 uchylających
zaskarżone orzeczenie organu pierwszej instancji w całości albo w części
i w tym zakresie rozstrzygających co do istoty sprawy, albo umarzających
postępowanie organu pierwszej instancji w całości albo w części; 41 umarzających postępowanie odwoławcze; 44 uchylających zaskarżoną decyzję
albo postanowienie w całości i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 
[str. 58–59]

W rozstrzygnięciach w sprawie odwołań/zażaleń od 36 DŚU i decyzji odmawiających ustalenia środowiskowych uwarunkowań, wydanych w badanych postępowaniach, prowadzonych przez kontrolowanych regionalnych
dyrektorów, generalny dyrektor: utrzymał w mocy decyzję regionalnego
dyrektora (cztery postępowania); uchylił zaskarżoną decyzję w całości
lub części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy (10 postępowań),

Postępowania
odwoławcze i ich
terminowość
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dostrzegając potrzebę doprecyzowania treści decyzji lub jej załączników;
umorzył postępowanie odwoławcze, w związku z wejściem w życie
nowych przepisów o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(cztery postępowania); uchylił zaskarżoną decyzję albo postanowienie
i przekazał do ponownego rozpatrzenia (dwa postępowania: w jednym
ze względu na potrzebę uzupełnienia materiałów dowodowych, a w drugim ze względu na niedopuszczalność odmowy w formie postanowienia).
Pozostałe 16 spraw znajdowało się w toku rozpatrywania.

Przyczyny uchylenia przez generalnego dyrektora w części lub w całości
rozstrzygnięć, wynikały m.in. z niepełnych działań regionalnych dyrektorów. 
[str. 59–60]

Badanie 13 z 42 postępowań o najdłuższym okresie ich prowadzenia
(ponad 500 dni) wykazało, że generalny dyrektor wydawał swoje rozstrzygnięcia w terminie od 56 do 804 dni (od wszczęcia postępowania
do wydania rozstrzygnięcia i po uwzględnieniu czasu niewliczanego,
na podstawie art. 35 § 5 Kpa do terminu załatwienia spraw). Tym samym
generalny dyrektor nie dotrzymał miesięcznego terminu, tj. terminu
przewidzianego art. 35 § 3 Kpa na załatwienie sprawy w postępowaniu
odwoławczym.

W siedmiu z 13 badanych postępowań odwoławczych, w których sąd
administracyjny uchylił rozstrzygnięcia organu II instancji, generalny dyrektor wydawał ponowną decyzję / postanowienie w terminie
od 142 do 588 dni od daty zwrotu akt przez właściwy sąd administracyjny,
tj. z przekroczeniem miesięcznego terminu przewidzianego art. 35
§ 3 Kpa (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa).

Działania generalnego
dyrektora w zakresie
przedsięwzięcia
realizowanego
w miejscowości Stobnica
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Przekroczenia terminu na załatwienie spraw w postępowaniu odwoławczym wyjaśniano ich szczególnie skomplikowanym charakterem, a jednocześnie koniecznością rozpatrywania całości sprawy, w tym koniecznością
dokonywania analiz wszystkich wariantów przedsięwzięć, rozpatrywaniem
do danej sprawy odwołań wielu podmiotów, a także nadmierną liczbą
postępowań administracyjnych prowadzonych w GDOŚ. 
[str. 60–61]

W sierpniu 2018 r. generalny dyrektor przeprowadził kontrolę działań
regionalnego dyrektora w Poznaniu w odniesieniu do przedsięwzięcia
realizowanego w miejscowości Stobnica, w szczególności pod kątem prawidłowości ustaleń dokonanych w zakresie faktycznego oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Notecka (PLB300015)
oraz w zakresie właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia. W zaleceniach
pokontrolnych stwierdzono m.in., że regionalny dyrektor powinien
wznowić postępowanie w związku z wprowadzeniem organu w błąd
przez inwestora oraz dogłębniej weryfikować raporty OŚ/ON pod kątem
zawartej w nich metodyki inwentaryzacji przyrodniczej. 
[str. 64–65]

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W badanym okresie generalny dyrektor prowadził, na podstawie art. 76
uooś, działania w zakresie oceny prawidłowości wydawania DŚU, wynikające ze 117 pism i wniosków wniesionych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne podmioty, w tym tylko dziewięć od regionalnych dyrektorów.
W siedmiu przypadkach generalny dyrektor skierował wystąpienia
do organów samorządu terytorialnego albo samorządowego kolegium
odwoławczego. W czterech przypadkach organy te stwierdziły nieważność decyzji lub ją uchyliły, w dwóch przypadkach odmówiły stwierdzenia
ich nieważności, w jednym przypadku postępowanie zostało umorzone.

Działania generalnego
dyrektora w zakresie
oceny prawidłowości
wydawania DŚU

W badanym okresie regionalni dyrektorzy wydali 4348 opinii, w których
stwierdzili potrzebę przeprowadzenia OOŚ, 42 opinie o zakresie raportu
OŚ oraz 19455 opinii, w których nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia
OOŚ.

Rozpatrywanie
wniosków
o wydanie opinii
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ

Zdaniem NIK, niska liczba zgłoszeń regionalnych dyrektorów wynikała
z braku ich działań w celu weryfikacji treści DŚU wydanych przez inne
organy. 
[str. 66]

Badanie 203 wniosków, z tego 172 wniosków o opinię, co do potrzeby
przeprowadzenia OOŚ oraz 31 wniosków, co do zakresu raportu OŚ wykazało, że 18 z nich (8,9%) nie spełniało wymogów formalnych.
[str. 68]

W toku weryfikacji tych wniosków, 105 z nich (51,7%) wymagało, niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy, uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień, co do danych zawartych we wnioskach lub dołączonych do nich
dokumentach. NIK stwierdziła jednak, że w przypadku 31 wniosków
(29,5%) pierwsze wezwania w postępowaniu wyjaśniającym regionalni
dyrektorzy wystosowali w terminie powyżej 14 dni (maksymalnie nawet
110 dni). Tym samym już na początku postępowania przekraczali termin
na wydanie opinii, wskazany w art. 64 ust. 4 uooś lub art. 70 ust. 3 uooś.

[str. 68–69]

W wyniku rozpatrzenia poddanych badaniu wniosków wydanych zostało
198 opinii i dwa stanowiska w trybie art. 75 ust. 5 uooś. Spośród nich
29 określało zakres raportu OŚ, 80 stwierdzało potrzebę przeprowadzenia OOŚ, a 91 brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ. W trzech sprawach
poinformowano wnioskodawców, że jedno przedsięwzięcie kwalifikuje
się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w dwóch stwierdzono brak kwalifikacji przedsięwzięcia do wydania
opinii. 

Wydawanie opinii
w sprawie
przeproawdzenia ooś

Ustalono jednak, że pięć opinii stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ wydanych zostało bez zapewnienia kompletności informacji
o przedsięwzięciu, wymaganych w KIP. 
[str. 70–11]

W 39 z 91 opinii o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (42,9%) regionalni dyrektorzy wskazali na konieczność określenia w DŚU istotnych
warunków korzystania ze środowiska lub wymagań dotyczących ochrony
środowiska, lub nałożenia w DŚU obowiązku działań służących zapewnieniu warunków ochrony środowiska. W poszczególnych RDOŚ stanowiło
to od 12,5% do 88,9%, a w jednym RDOŚ (w Białymstoku) w żadnej opinii
nie wskazano na konieczność określenia ww. warunków lub wymagań.
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Zgodność DŚU
z wydanymi opiniami

Tak duża zmienność tego udziału wskazuje, nawet uwzględniając różnorodność rozpatrywanych przedsięwzięć, o zróżnicowanym podejściu
w poszczególnych RDOŚ do tego uprawnienia. 
[str. 71]

W 28 zbadanych sprawach, w których regionalni dyrektorzy wydali
opinię o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ i jednocześnie wskazali
na konieczność uwzględnienia ww. warunków, wymagań lub działań,
otrzymali oni od innych organów 19 DŚU (67,9%). W tych DŚU uwzględniono wskazane w opinii warunki, wymagania lub działania.

W przypadkach gdy inne organy, które wydały DŚU nie przekazały jej
do RDOŚ, pomimo takiego obowiązku6, regionalni dyrektorzy nie podejmowali działań w celu doprowadzenia do przekazania im wydanych DŚU
lub działań w celu zapoznania się z treścią DŚU, dla sprawdzenia czy
wydane DŚU uwzględnia warunki, wymagania lub działania określone
w opinii. Wyjaśniali to brakiem uprawnień do egzekwowania od innych
organów obowiązku niezwłocznego doręczenia DŚU organowi, którego
opinia lub uzgodnienie było wymagane przed wydaniem DŚU. Wskazywali
ponadto, że opinia regionalnego dyrektora nie jest wiążąca.
Zdaniem NIK, niezależnie od sposobu realizacji przez właściwe organy
obowiązku wynikającego z art. 74 ust. 4 uooś, regionalni dyrektorzy
powinni podejmować działania w celu zapoznania się z treścią wydanych
DŚU i ich weryfikacji dla ustalenia czy stanowisko specjalistycznego
organu, jakim jest regionalny dyrektor, zostało uwzględnione w decyzji7.

[str. 71–72]

Terminowość
wydawania opinii

Ponadto NIK stwierdziła, że pomimo uzasadnionej opinii regionalnego
dyrektora w Warszawie o potrzebie przeprowadzenia OOŚ, wynikającej
z konieczności wycinki 6,88 ha drzew oraz uwzględnienia w raporcie OŚ
trzech innych eksploatowanych złóż kopaliny, graniczących z terenem
przedsięwzięcia, wójt gminy wydał w 2017 r. DŚU bez przeprowadzenia
OOŚ. Brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ wójt gminy uzasadnił własną
wiedzą oraz znajomością specyfiki terenu, nie odnosząc się do argumentów przedstawionych w opinii regionalnego dyrektora. Regionalny
dyrektor nie podejmował w tej sprawie dalszych czynności, gdyż uznał,
że opinia jest niewiążącym wskazaniem stanowiska. 
[str. 72]

Spośród 186 opinii 118 (63,4%) wydano z przekroczeniem 14-dniowego terminu wskazanego w art. 64 ust. 4 uooś lub art. 70 ust. 3 uooś
(po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa).
Przekroczenia ww. terminów regionalni dyrektorzy wyjaśniali głównie
dużą liczbą spraw jednocześnie rozpatrywanych przez pracowników
RDOŚ. 
[str. 74]
6
7
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Od dnia 24 września 2019 r. regionalny dyrektor posiada, zgodnie z art. 76 ust. 1 uooś,
uprawnienia do kierowania wystąpień do organów wydających DŚU lub organów wyższego
stopnia w stosunku do tych organów, w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu DŚU, którego
treścią może być wniosek o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Zobowiązuje to regionalnego
dyrektora do weryfikacji prawidłowości postępowania w zakresie wydawania DŚU przez inne
organy.
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Kontrolowani regionalni dyrektorzy wydali w badanym okresie 4527
postanowień uzgadniających WRP oraz 417 postanowień odmawiających
uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Generalny dyrektor w badanym
okresie rozpatrzył i uzgodnił WRP dla dwóch przedsięwzięć. [str. 74–75]

Wnioski o uzgodnienie
warunków realizacji
przedsięwzięcia i ich
kompletność

Badanie 196 wniosków o uzgodnienie WRP wykazało, że 11 wniosków
(5,6%) nie spełniało wymogów formalnych. W trzech przypadkach
wezwań o uzupełnienie wniosku dokonano w terminie powyżej 30 dni
(maksymalnie 101 dni) od wpływu wniosku do RDOŚ, tj. po terminie przewidzianym w art. 77 ust. 6 uooś na wydanie postanowienia w sprawie
uzgodnienia WRP.

W toku weryfikacji wniosków aż 170 z nich (86,7%) wymagało uzupełnień
merytorycznych lub wyjaśnień – głównie dotyczących raportu OŚ. Stwierdzono jednak, że w przypadku 77 pierwszych wezwań w postępowaniu
wyjaśniającym (45,3%) regionalni dyrektorzy wystosowali je w terminie
powyżej 30 dni, a tym samym już na tym etapie postępowania przekroczyli, wskazany w art. 77 ust. 6 uooś, termin na wydanie postanowienia
w sprawie uzgodnienia WRP. 
[str. 75]

Po stwierdzeniu, że wnioski oraz raporty OŚ spełniają wymagania określone odpowiednio w art. 77 ust. 2 uooś i art. 66 uooś oraz pozytywnej
ocenie zakresu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, wydane
zostały postanowienia uzgadniające WRP. Regionalni dyrektorzy wydali
128 takich uzgodnień.

Wydawanie postanowień
w sprawie uzgodnienia
WRP i ich terminowość

Stwierdzono jednak dwa przypadki uzgodnienia WRP w oparciu o nierzetelne dane. Zdaniem NIK, miało to wpływ na wynik postępowania i stworzyło ryzyko niezapewnienia właściwej ochrony środowiska w obszarze
oddziaływania planowanych przedsięwzięć. 
[str. 76–77]

Regionalni dyrektorzy odmówili zgody na realizację przedsięwzięcia
dla 58 wniosków, z powodu: niewystarczającej do uzgodnienia WRP
zawartości raportów OŚ; braku zgody wnioskodawcy na wariant inny
niż proponowany przez wnioskodawcę; braku odpowiedzi na wezwanie
do uzupełnienia raportu OŚ lub wniosku o uzgodnienie WRP; informacji
o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia; parametrów przedsięwzięcia
nieodpowiadających przepisom prawa lub prawa miejscowego.  [str. 77]

Spośród 174 postanowień w sprawie uzgodnienia WRP 141 (81,0%)
zostało wydanych z przekroczeniem 30-dniowego terminu wskazanego
w art. 77 ust. 6 uooś (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa), przy
czym w 77 przypadkach (54,6%) opinię wydano w terminie powyżej
30 dni od uzupełnienia raportu OŚ. Tym samym już na tym etapie postępowania przekroczono termin na wydanie postanowienia w sprawie
uzgodnienia WRP.

Generalny dyrektor wydał dwa postanowienia w sprawie uzgodnienia
WRP w terminie 54 i 46 dni (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa).

[str. 78–79]
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Zgodność DŚU
z wydanymi
postanowieniami
w sprawie uzgodnienia
WRP

Na 163 wydane decyzje w sprawie DŚU nie dostarczono do RDOŚ
51 decyzji (31,3%). Przekazane decyzje odpowiadały ustalonym WRP.
Nie stwierdzono przypadku wydania pozytywnej DŚU w sytuacji,
gdy regionalny dyrektor postanowieniem odmówił uzgodnienia realizacji
przedsięwzięcia.

W przypadkach gdy inne organy, które wydały DŚU nie przekazały jej
do RDOŚ, pomimo takiego obowiązku8, regionalni dyrektorzy nie podejmowali działań w celu doprowadzenia do przekazania im wydanych DŚU
(lub decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia) lub działań
w celu zapoznania się z treścią DŚU, dla sprawdzenia czy wydane DŚU
uwzględnia WRP określone dla danego przedsięwzięcia. Wyjaśniali
to brakiem uprawnień do egzekwowania od innych organów obowiązku
niezwłocznego doręczenia DŚU organowi, którego opinia lub uzgodnienie
było wymagane przed wydaniem tej decyzji.

Postanowienia
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON
i kompletność wniosków

Zdaniem NIK, regionalni dyrektorzy powinni podejmować działania
w celu dokonania weryfikacji treści decyzji, a w przypadku stwierdzenia
niezgodności z warunkami uzgodnienia WRP, zwrócić się do generalnego
dyrektora, w celu ewentualnego podjęcia przez ten organ działań na podstawie art. 76 uooś. 
[str. 79–80]

Kontrolowani regionalni dyrektorzy wydali w badanym okresie 293
postanowienia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia OON oraz 2625
postanowień stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia OON.

Z objętych badaniem 141 wniosków 39 (27,7%) nie spełniało wymogów
formalnych, a 65 (46,1%) wymagało uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień. Jednak z 65 pierwszych wezwań w postępowaniu wyjaśniającym
pięć (7,7%) regionalni dyrektorzy wystosowali w terminie powyżej
14 dni, a tym samym już na początku postępowania przekroczyli, wskazany w art. 97 ust. 6 uooś, termin na wydanie postanowienia w sprawie
potrzeby przeprowadzenia OON. 
[str. 80–81]

W prowadzonych postępowaniach w RDOŚ weryfikowano prawdziwość
przekazywanych danych i informacji w oparciu m.in. o własne dane, literaturę fachową, dokumenty planistyczne, opinie zewnętrzne, w tym dyrekcji
parków narodowych, a także przeprowadzone wizje lokalne.

Wydane postanowienia
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON
i ich terminowość

Procedowane wnioski (po ich ewentualnym uzupełnieniu) spełniały
wymogi określone uooś, z wyjątkiem 23 przypadków, w których nie
zapewniono kompletności informacji w KIP. 
[str. 81–83]
W wyniku przeprowadzonych postępowań regionalni dyrektorzy wydali
47 postanowień, w których nałożono obowiązek przeprowadzenia OON,
podając uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia, oraz 92 postanowienia
o braku potrzeby OON.

Kontrola wykazała jednak, że w trzech postępowaniach, zakończonych
wydaniem postanowienia o braku OON, nie przeanalizowano zgodności planowanych przedsięwzięć z ustanowionymi PZO dla obszarów Natura 2000.
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Zdaniem NIK, miało to wpływ na wynik postępowania i stworzyło ryzyko niezapewnienia warunków do utrzymania właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Ponadto w jednym postępowaniu regionalny dyrektor wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OON, pomimo że nie otrzymał KIP
oraz wypisu i wyrysu z MPZP lub informacji o jego braku, tj. dokumentów
wymaganych art. 96 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 uooś. 
[str. 83–84]
Na 16 postanowień o obowiązku przeprowadzenia OON, złożono zażalenia, z których dziewięć zostało ostatecznie utrzymanych w mocy.

NIK zwraca jednak uwagę, że obecne rozwiązania zawarte w uooś nie dają
możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OON, które de facto kończy postępowanie w sprawie ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Zdaniem NIK, celowe jest wprowadzenie takiego rozwiązania. [str. 84–85]

Spośród 139 postanowień w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON
59 (42,4%) zostało wydanych z przekroczeniem 14-dniowego terminu
wskazanego w art. 97 ust. 6 uooś (po uwzględnieniu terminów i okresów
niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5
Kpa). 
[str. 85]

Do RDOŚ, w związku z postanowieniami stwierdzającymi obowiązek przeprowadzenia OON, wpłynęło 31 raportów ON. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia WRP wydano 28 postanowień, z czego 26
postanowień o uzgodnieniu WRP oraz dwa odmawiające uzgodnienia WRP.

Weryfikacja
raportów ON i wydane
postanowienia w sprawie
uzgodnienia WRP

Postanowienia uzgadniające WRP zostały wydane na podstawie raportów
zawierających elementy określone w postanowieniu regionalnego dyrektora o obowiązku przeprowadzenia OON, z wyjątkiem dwóch przypadków,
pomimo że w raporcie ON nie odniesiono się do wszystkich przedmiotów
ochrony obszarów Natura 2000. Zdaniem NIK, miało to wpływ na wynik
postępowania i stworzyło ryzyko niezapewnienia warunków do utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000. 
[str. 85–86]
Przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP regionalni dyrektorzy występowali do organów prowadzących postępowanie
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w 96 ust. 1 uooś, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W dwóch
postępowaniach, w którym zostały zgłoszone uwagi lub wnioski, w RDOŚ
rozpatrzono je, wskazując sposób ich rozpatrzenia w uzasadnieniu
do postanowienia. 
[str. 86]

W dwóch sprawach organy gmin nie zapewniły prawidłowej realizacji
obowiązku związanego z podaniem do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu i możliwości składania uwag i wniosków. Regionalny
dyrektor nie zweryfikował prawidłowości realizacji tego obowiązku,
wskazując na brak takiego uprawnienia. 
[str. 87]
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Zgodność decyzji,
o których mowa
w art. 96 ust. 1 uooś
z uzgodnieniami WRP

Regionalni dyrektorzy nie otrzymywali decyzji, o których mowa w art. 96
ust. 1 uooś, od organów prowadzących postępowania w sprawie ich wydania, w ramach których to postępowań uzgodnili WRP, z wyjątkiem dwóch
decyzji przekazanych do RDOŚ w Warszawie. Analiza tych decyzji wykazała
brak ich zgodności z wymaganiami postanowienia uzgadniającego WRP.
Regionalni dyrektorzy nie podejmowali działań w celu zapoznania się
z treścią przedmiotowych decyzji, o których mowa w art. 96 ust. 1 uooś,
wskazując, że organy nie są zobowiązane do przekazywania ww. decyzji
do RDOŚ, a regionalni dyrektorzy nie mają uprawnień do kontroli tych
decyzji.

Działania dotyczące
przedsięwzięcia
realizowanego
w miejscowości Stobnica

Postępowania w sprawie
TGOŚ

Zdaniem NIK, analiza dwóch decyzji przekazanych do RDOŚ w Warszawie,
wskazuje na możliwość niewypełnienia przez organ obowiązku wynikającego z art. 101 ust. 1 uooś i w efekcie spowodowania ryzyka niewprowadzenia w decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1 uooś, warunków
niezbędnych do zapewnienia właściwej ochrony przyrody w rejonie
oddziaływania przedsięwzięcia. W takich przypadkach regionalny dyrektor, w celu dochowania należytej staranności, powinien podjąć działania
w celu wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji wydanych z naruszeniem prawa. 
[str. 88]

Regionalny dyrektor w Poznaniu w postępowaniu w sprawie ustalenia
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego
i budynku gospodarczego wraz z elementami infrastruktury technicznej
w miejscowości Stobnica, m.in. warunków prowadzenia robót melioracyjnych, zakończonym wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku
przeprowadzenia OON, nie podjął wszelkich czynności niezbędnych
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i oceny sprawy na podstawie całokształtu materiału dowodowego. Ponadto nie dokonał dogłębnej
weryfikacji raportów ON pod kątem zawartych w nich metodyki przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej.
W konsekwencji przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, co spowodowałoby
możliwość określenia obowiązku przeprowadzenia pełnej procedury OOŚ.

[str. 64–65, 88–89]

W okresie objętym kontrolą generalny dyrektor oraz regionalny dyrektor
w Gorzowie Wielkopolskim prawidłowo realizowali obowiązki związane
z prowadzeniem postępowań w sprawie TGOŚ, w tym w zakresie informowania oraz przekazywania właściwych dokumentów9.

W przypadku umorzonego postępowania dotyczącego przedsięwzięcia Eksploatacja odkrywkowa złoża węgla brunatnego ‚Gubin̕ generalny
dyrektor dokonał tłumaczenia decyzji o umorzeniu i przekazał ją stronie
niemieckiej, co zdaniem NIK stanowiło dobrą praktykę, bowiem w uooś nie
objęto takich decyzji obowiązkiem przekazania stronie zainteresowanej.

[str. 90–91]
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9

W pozostałych RDOŚ nie przeprowadzano postępowań w sprawie TGOŚ.
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W GDOŚ realizowano prace mające na celu przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bazy danych OOŚ i inicjowano
wykonanie tego obowiązku, przekazując w 2017 r., a następnie w 2019 r.
projekty rozporządzenia i wskazując na pilną potrzebę jego wydania dla
zapewnienia prawidłowości wykonywania zadań przez organy prowadzące postępowania w sprawie OOŚ i OON. 
[str. 92–93]

Generalny dyrektor prowadził, zgodnie z art. 128 uooś, bazę OOŚ w systemie teleinformatycznym, oraz udostępniał zasady jej funkcjonowania
i wprowadzania danych i informacji. W celu zapewnienia kompletności
bazy OOŚ wprowadzał dane archiwalne (sprzed 2017 r.), z tym że do czasu
kontroli wprowadzono 100% informacji dla postępowań do 2013 r. Ponadto
informował właściwe organy o zmianie od 2017 r. przepisów i obowiązku
wprowadzania danych do bazy OOŚ przez te organy.

Uregulowania dotyczące
wprowadzania danych
do bazy OOŚ

Zawartość bazy OOŚ
i jej funkcjonalność

Funkcjonalność bazy OOŚ nie zapewniała jednak możliwości bezpośredniego sprawdzenia z poziomu danego postępowania daty wprowadzenia
do bazy OOŚ informacji o ocenach oddziaływania, a także daty wprowadzenia i aktualizacji danych o dokumentacji sporządzonej w ramach
postępowań w sprawie OOŚ i OON, co powinno być możliwe po zmianie
od 1 stycznia 2017 r. sposobu i terminów wprowadzania danych do bazy
i ich aktualizacji.

Zdaniem NIK, powyższe wynikało m.in. z braku aktualizacji przepisów
wykonawczych dotyczących bazy OOŚ. 
[str. 93–95]

W bazie OOŚ, dla wniosków złożonych do regionalnych dyrektorów
objętych kontrolą, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.,
znajdowały się informacje łącznie o: 83 postępowaniach w sprawie OOŚ
dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 3485 postępowaniach w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 1972 postępowaniach
w sprawie OON.

Wprowadzanie danych
do bazy OOŚ

Regionalni dyrektorzy wprowadzili do bazy OOŚ część prowadzonych
spraw – średnio 56,8% postępowań dotyczących OOŚ oraz 66,7% postępowań dotyczących OON – odpowiednio od 17,9% do 85,9% i od 54,2%
do 96,4%, z tym, że w RDOŚ w Poznaniu nie wprowadzono do bazy OOŚ
ani jednego postępowania OON10.
Ponadto, w odniesieniu do wprowadzonych do bazy OOŚ postępowań,
regionalni dyrektorzy nie ujęli wszystkich informacji o postępowaniach
objętych badaniem szczegółowym i danych o dokumentacji sporządzonej
w ramach postępowań, albo nieterminowo wprowadzali wymagane informacje i dane. 
[str. 95–97]

Generalny dyrektor oraz regionalni dyrektorzy prowadzili publicznie
dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zgodnie z art. 22 i 23 uooś, w formie
10 W RDOŚ w Opolu nie prowadzono w badanym okresie postępowań OON.

Prowadzenie PDWD
w GDOŚ i RDOŚ
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elektronicznej – udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Dane
o ww. dokumentach przedstawiane były w kartach informacyjnych zgodnych ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu w sprawie PDWD.

Zamieszczanie w PDWD
kart informacyjnych

NIK zauważa jednak, że w art. 21 ust. 2 uooś nie uwzględniono dokumentów powstających w postępowaniach OOŚ i OON, takich jak: postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP, o których mowa w art. 77 ust. 3
uooś; postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia OON,
o których mowa w art. 97 ust. 5 uooś. Są to dokumenty istotne w prowadzonych postępowaniach, które odpowiednio: określają warunki realizacji
przedsięwzięcia, które powinny być ujęte w DŚU; kończą postępowanie
w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON. 
[str. 98–99]
Badaniem objęto łącznie 546 dokumentów, związanych z prowadzonymi
postępowaniami w sprawach wydania DŚU, OON oraz TGOŚ.

Generalny dyrektor oraz dwóch regionalnych dyrektorów (w Białymstoku
i Gdańsku) nie zamieścili w PDWD informacji o wszystkich poddanych
badaniu dokumentach. Generalny dyrektor nie zamieścił karty informacyjnej dotyczącej dwóch powiadomień państw narażonych o możliwym
TGOŚ spośród 16 dokumentów objętych kontrolą, a regionalni dyrektorzy
nie zamieścili danych o 38 spośród 90 dokumentów objętych analizą.

Prawidłowość
sporządzenia kart
informacyjnych
i terminowość ich
zamieszczania

Łącznie w kontrolowanych urzędach nie wprowadzono do PDWD danych
o 7,1% dokumentów poddanych badaniu. 
[str. 99]

Spośród skontrolowanych 498 kart informacyjnych wprowadzonych
do PDWD w RDOŚ, w 116 (23,3%) nie zawarto wszystkich wymaganych
danych albo karty nie spełniały innych wymagań, określonych rozporządzeniem w sprawie PDWD. Wynikało to z braków w kartach m.in. numeru
sprawy, daty dokumentu, osoby lub daty zatwierdzenia dokumentu, numerów kart dotyczących innych dokumentów w sprawie, nieaktualnego statusu dokumentu, błędnych wpisów dotyczących rodzaju wniosku, zakresu
przedmiotowego dokumentu.

Generalny dyrektor i regionalni dyrektorzy nie dotrzymywali 14-dniowego terminu na zamieszczenie w PDWD danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, obowiązującego
od 1 stycznia 2017 r., dla dokumentów wytworzonych lub otrzymanych
po 31 grudnia 2016 r. Przekroczenie powyższego terminu wystąpiło
w przypadku 166 spośród 383 wprowadzonych do PDWD kart informacyjnych (43,3%). 
[str. 99–100]
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4. WNIOSKI
W związku z wynikami kontroli, w celu poprawy skuteczności działań
organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje:
y do Ministra Środowiska o:

Minister Środowiska

− wydanie rozporządzenia w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 129 ust. 2 uooś,
uwzględniającego, wprowadzone od 1 stycznia 2017 r., zmiany uooś;
− podjęcie działań w celu:

1) wprowadzenia w art. 21 ust. 2 uooś obowiązku zamieszczania w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, danych o postanowieniach,
o których mowa:
a) w art. 77 ust. 1 pkt 1–1b i 4 uooś, dla zapewnienia dostępu do informacji
o dokumentach wprowadzających warunki realizacji przedsięwzięcia,

b) w art. 97 ust. 5 uooś, które kończą postępowanie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON;

2) usunięcia, określonego w art. 97 ust. 9 uooś, braku możliwości złożenia
zażalenia na postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
OON, o którym mowa w art. 97 ust. 5 uooś, które de facto kończy
postępowanie w sprawie ewentualnego negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

3) wprowadzenie w uooś terminu dłuższego niż określony w przepisach Kpa, na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia;

y do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o:

Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

y do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o:

Regionalni dyrektorzy
ochrony środowiska

− dostosowanie funkcjonalności bazy OOŚ do zmian uooś wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r., w szczególności w zakresie możliwości
bezpośredniego sprawdzenia daty wprowadzenia do bazy OOŚ
informacji o ocenach oddziaływania, a także daty wprowadzenia
i aktualizacji danych o dokumentacji sporządzonej w ramach postępowań w sprawie OOŚ i OON;

− dokonywanie weryfikacji zgodności wydanych decyzji, przed których wydaniem wymagana była opinia lub uzgodnienie regionalnego
dyrektora, z warunkami wskazanymi w ww. opinii lub uzgodnieniu.
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5.1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
w tym m.in. przeprowadzanie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i/lub obszary
Natura 2000, weryfikacji raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i/lub obszary Natura 2000,
z uwzględnieniem udziału społeczeństwa w tej procedurze
Prawidłowość działań
generalnego dyrektora
i regionalnych
dyrektorów w zakresie
wydawania DŚU

Regionalni dyrektorzy w większości badanych spraw prawidłowo realizowali zadania w zakresie:
− wydawania rozstrzygnięć w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ
na podstawie kompletnego wniosku o wydanie DŚU,

− przeprowadzania OOŚ na podstawie kompletnego raportu OŚ oraz
po zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu,

− wydawania DŚU uwzględniającej wyniki przeprowadzonej OOŚ oraz
opinie i uzgodnienia właściwych organów.

Ujawniono jednak przypadki nieprawidłowości w realizacji powyższych
zadań, które stworzyły ryzyko niezapewnienia wystarczających warunków dla ochrony środowiska w obszarze oddziaływania planowanych
przedsięwzięć, na etapie ich realizacji lub eksploatacji.

Generalny dyrektor, jako organ drugiej instancji, prawidłowo prowadził
postępowania po złożeniu odwołań lub zastrzeżeń od decyzji lub postanowień regionalnych dyrektorów.
Wymagania procesu
wydawania DŚU

Stwierdzono jednakże, że ww. organy nie zapewniły w większości badanych
spraw dotrzymania terminów ich załatwienia, określonych w uooś lub Kpa.

Wydawanie DŚU jest wymagającym i skomplikowanym postępowaniem.
Wiąże się w pierwszej fazie z postępowaniem screeningowym (ustalenie
dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obowiązku przeprowadzenia OOŚ albo braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ) oraz postępowaniem scopingowym (określenie
zakresu raportu OŚ dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek
przeprowadzenia OOŚ, lub dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których złożono wniosek o określenie
zakresu raportu OŚ). Wymaga to posiadania przez organ prowadzący
postępowanie wiedzy nt. potencjalnego wpływu danego rodzaju i wielkości przedsięwzięcia na środowisko. Faza ta determinuje zakres dalszego
postępowania, tj. wskazanie niezbędnych procedur postępowania i/lub
wymagany zakres prac nad sporządzeniem raportu OŚ.
W przypadku nieprawidłowego zweryfikowania wniosku o wydanie DŚU,
postępowanie może nie zapewnić rzetelnej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, umożliwiającej identyfikację
zagrożeń i wskazanie rozwiązań chroniących środowisko.
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Przeprowadzenie pełnej procedury postępowania OOŚ wymaga od organu
specjalistycznej wiedzy i rzetelności przy weryfikacji raportu OŚ, w celu
identyfikacji parametrów przedsięwzięcia powodujących nadmierne
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oddziaływanie na środowisko lub na obszar Natura 2000, a także precyzyjnego określenia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w celu
zapewnienia ochrony środowiska i ludzi. Wymaga także zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez rzetelne informowanie o prowadzonym postępowaniu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wniosków.
5.1.1. Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. do objętych kontrolą regionalnych dyrektorów wpłynęło od 287 do 1714 wniosków o wydanie DŚU – łącznie 7798 wniosków. Większość wniosków – 6125, dotyczyła
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
(określonych w § 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć oś), natomiast
154 wnioski dotyczyły przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określonych w §2 ww. rozporządzenia), z których
22 zawierały żądanie określenia zakresu raportu OŚ, a 132 złożono wraz
z raportem OŚ. Pozostałe 1519 wniosków (19,5%) dotyczyło przedsięwzięć
nieobjętych ww. rozporządzeniem i nie wymagały one wydania DŚU.

Wnioski o wydanie DŚU
rozpatrywane przez
regionalnych dyrektorów
i ich rozstrzygnięcia

Przyczyną takiego stanu, oprócz braku odpowiedniej znajomości przepisów przez wnioskodawców, może być także, jak wyjaśniono w RDOŚ
w Gorzowie Wielkopolskim, stawiany przez instytucje zarządzające
środkami UE wymóg dołączenia do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jakiejkolwiek
innej decyzji organu właściwego w sprawie wydania DŚU dotyczącej planowanego przedsięwzięcia.

W oparciu o rozpatrzone wnioski regionalni dyrektorzy wydali: 489
postanowień, w których na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4 uooś stwierdzono obowiązek przeprowadzenia OOŚ i ustalono zakres raportu OŚ;
3752 postanowienia, w których na podstawie art. 63 ust. 2 uooś nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia OOŚ, oraz 22 postanowienia,
w których na podstawie art. 69 ust. 3 uooś określono zakres raportu OŚ.
Ponadto regionalni dyrektorzy:

− w 1338 przypadkach odmówili wszczęcia postępowania, na podstawie
art. 61a § 1 Kpa;

− w 842 przypadkach pozostawili wniosek bez rozpoznania, na podstawie art. 64 Kpa;

− 155 wniosków przekazali zgodnie z właściwością lub zwrócili, na podstawie art. 65 Kpa lub 66 § 3 Kpa;

− w 459 przypadkach umorzyli postępowanie, na podstawie art. 105 Kpa;

− w 141 przypadkach zastosowali inne rozstrzygnięcie (np. odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań, w tym na podstawie art. 80 ust. 2
uooś – w związku z niezgodnością lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami
MPZP; odmowa uchylenia DŚU; przeniesienie lub zmiana decyzji; zawieszenie postępowania; wycofanie wniosku przed wszczęciem postępowania).
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Na 32 postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOŚ i jedno postanowienie o zakresie raportu OŚ wniesiono zażalenia. W zakończonych
postępowaniach zażaleniowych w jednym przypadku regionalny dyrektor, uznając zasadność zażalenia, wydał nowe postanowienie na podstawie art. 132 § 1 Kpa (w związku z art. 144 Kpa), a w pozostałych organ
II instancji (generalny dyrektor):

− w 10 przypadkach utrzymał postanowienie, na podstawie art. 138 § 1
pkt 1 Kpa (w związku z art. 144 Kpa);

− w ośmiu przypadkach uchylił postanowienie w całości lub w części i orzekł co do istoty sprawy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa
(w związku z art. 144 Kpa);
− umorzył dwa postępowania, na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kpa
(w związku z art. 144 Kpa);

− uchylił dwa postanowienia i przekazał do ponownego rozpatrzenia,
na podstawie art. 138 § 2 Kpa (w związku z art. 144 Kpa).

Sprawy objęte badaniem

Do szczegółowego badania wybrano sprawy dotyczące: przedsięwzięć,
które znajdowały się w zakresie zainteresowania mediów i strony społecznej (mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne); różnego rodzaju
i wielkości planowanych przedsięwzięcia, w tym takich z którymi wiąże
się obowiązek przeprowadzenia OOŚ; o wydłużonych okresach postępowania w stosunku do terminów określonych w przepisach; w których
toczyły się postępowania zażaleniowe i odwoławcze.
Łącznie badaniem objęto 298 wniosków o wydanie DŚU, z tego:

− 32 wnioski pozostawione bez rozpatrzenia na skutek nieusunięcia
przez wnioskodawcę braków w wyznaczonym terminie;

− 202 wnioski dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (według danych podanych
we wniosku);

− 64 wnioski dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z których w 56 przypadkach złożono
wniosek wraz z raportem OŚ, a w ośmiu złożono wniosek o określenie
zakresu raportu OŚ.

Wnioski pozostawione
bez rozpoznania
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Badaniem objęto także dwa przypadki wydania przez regionalnego dyrektora, w trybie art. 75 ust. 5 uooś, stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wykraczającego poza
obszar jednego województwa – jednej w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ, a drugiej w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko (na podstawie raportu OŚ).

Badanie wniosków o wydanie DŚU pozostawionych bez rozpoznania
wykazało, że regionalni dyrektorzy, w wezwaniach o uzupełnienie braków
formalnych pouczali, zgodnie z art. 64 § 2 Kpa, że nieusunięcie braków
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W związku z nieuzupełnieniem braków prawidłowo pozostawili wnioski bez rozpoznania
informując o tym wnioskodawców.
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W RDOŚ w Gdańsku jedno z trzech wezwań o uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie DŚU11 wysłano do wnioskodawcy po upływie
119 dni od wpływu wniosku do RDOŚ, tj. z naruszeniem art. 35 § 1 Kpa,
zgodnie z którym sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki. Regionalny
dyrektor wyjaśnił to nadmiernym obciążeniem pracownika obowiązkami.

Z 298 badanych wniosków aż 154 (51,7%) nie spełniało wymogów formalnych i konieczne było wezwanie do uzupełnienia ich braków formalnych
w trybie art. 64 § 2 Kpa.

Zgodność wniosków
z wymogami formalnymi

W toku weryfikacji 266 wniosków, w oparciu o które wszczęto postępowania administracyjne, 115 z nich (43,2%) wymagało, niezbędnych
dla rozpatrzenia sprawy, uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień co do
danych zawartych we wnioskach lub dołączonych do nich dokumentach.
Regionalni dyrektorzy 207 razy wzywali wnioskodawców, w trybie art. 50
§ 1 Kpa, do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zawartości dołączonych
do wniosku dokumentów, np. karty informacyjnej przedsięwzięcia.
W związku ze składaniem niepełnych lub niejasnych wyjaśnień konieczne
były kolejne wezwania – od dwóch do sześciu razy.

Prowadzenie postępowań
wyjaśniających

NIK stwierdziła jednak, że w 31 wezwaniach (20,1%) regionalni dyrektorzy wystosowali je w terminie powyżej 14 dni (maksymalnie 84 dni)
od wpływu wniosku do RDOŚ, pomimo że zgodnie z art. 35 § 1 Kpa sprawy
należy załatwiać bez zbędnej zwłoki.

Zdaniem NIK, odsetek wniosków, które nie spełniały wymogów formalnych i merytorycznych świadczy o niskiej jakości składanych wniosków
i dołączonych do nich dokumentów, co niekorzystnie wpływało na terminowość załatwiania spraw.

NIK stwierdziła jednak, że w przypadku 42 (36,5%) pierwszych wezwań,
w trybie art. 50 § 1 Kpa, regionalni dyrektorzy wystosowali je w terminie powyżej 30 dni (maksymalnie 141 dni), a tym samym już na początku postępowania przekroczyli, wskazany w art. 65 ust. 1 uooś, termin
na wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ,
stanowiącego pierwszy etap rozpatrywania wniosków o wydanie DŚU.
Infografika nr 1
Zgodność wniosków o wydanie DŚU
Zgodność wniosków o wydanie
DŚU z formalnymi
wymogamioraz
formalnymi
oraz merytorycznymi
z wymogami
merytorycznymi

liczba zbadanych
wniosków pod kątem
spełnienia wymogów
formalnych
– 298

liczba zbadanych
wniosków pod kątem
spełnienia wymogów
merytorycznych
– 266

liczba wniosków
niespełniających
wymogów
formalnych
– 154

liczba wniosków
niespełniających
wymogów
merytorycznych
– 115

Źródło: materiały własne NIK.

11 Sprawa nr RDOŚ-Gd-WOO.420.17.2018.KLP.
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Dotrzymywanie przez
regionalnych dyrektorów
wymagań postępowania
administracyjnego

Regionalni dyrektorzy w prowadzonych postępowaniach nie dotrzymywali także innych wymagań prawidłowego postępowania administracyjnego:

− we wszystkich 10 wezwaniach, w trybie art. 50 § 1 Kpa, sporządzonych
w RDOŚ w Bydgoszczy nie wskazano terminu na złożenie wyjaśnień,
do czego zobowiązuje art. 54 § 1 pkt 5 Kpa, co wyjaśniono brakiem,
zdaniem organu, obowiązku i zasadności wyznaczenia terminu stronie;
− we wszystkich 18 wezwaniach, sporządzonych w RDOŚ w Poznaniu,
nie podano – wbrew art. 54 § 1 pkt 6 Kpa – skutków prawnych niezastosowania się do wezwania, co wyjaśniono m.in. brakiem możliwości
określenia skutków prawnych niezastosowania się do wezwania;

− w RDOŚ w Krakowie, w związku ze stwierdzeniem braków formalnych
wniosku, nie podano podstawy prawnej jego uzupełnienia;

Zgodność wniosków
z wymogami przepisów
uooś

− w dwóch RDOŚ brak było w aktach sprawy metryk spraw dla wszystkich prowadzonych postępowań, co było niezgodne z art. 66a § 1 Kpa.
W RDOŚ w Warszawie dotyczyło to 15 z 22 spraw, a w RDOŚ w Poznaniu 20 z 33 spraw.

Podczas weryfikacji wniosków w regionalnych dyrekcjach wykorzystywano m.in. dane zawarte w bazach informacyjnych (m.in. http://mapa.
korytarze.pl, http://mapy.geoportal.gov.pl, http://geoserwis.gdos.gov.pl/
mapy), a także własne bazy danych, zbiory aktów prawa miejscowego,
rejestry form ochrony przyrody, plany ochrony, plany zadań ochronnych.
Służyły one do weryfikacji przedstawianych przez wnioskodawcę informacji, w tym m.in.: lokalizacji inwestycji względem obszarów chronionych;
występowania chronionych gatunków lub siedlisk; inwestycji wcześniej
procedowanych w rejonie planowanego przedsięwzięcia; danych o ciekach
wodnych, terenach leśnych, zadrzewieniu, rodzaju zabudowy w pobliżu planowanej inwestycji. Ponadto korzystano z wewnętrznych opinii
od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, przeprowadzano
wizje lokalne w terenie, przy udziale zainteresowanych stron. Korzystano
także z wyjaśnień i interpretacji oraz orzecznictwa GDOŚ oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Procedowane wnioski (po ich ewentualnym uzupełnieniu) w większości przypadków spełniały wymogi określone w art. 74 ust. 1 uooś, a KIP
zawierały podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu,
wymienione w art. 62a uooś (art. 3 ust. 1 pkt 5 uooś w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2016 r.). W trzech sprawach kontrola ujawniła nieprawidłowości w działaniach regionalnych dyrektorów.
Przykłady

W RDOŚ w Gdańsku wypis z rejestru gruntów, załączony do wniosku o wydanie DŚU w sprawie dotyczącej zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu
Państwa na użytek rolny, nie spełniał wymogu określonego w art. 74 ust. 1
pkt 6 uooś, gdyż nie pozwalał na ustalenie stron postępowania. W RDOŚ
w Gdańsku nie zidentyfikowano tego braku formalnego wniosku z powodu,
jak wyjaśnił regionalny dyrektor, niedopatrzenia w trakcie weryfikacji wniosku, i nie wezwano wnioskodawcy do przedłożenia dokumentu spełniającego
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ww. wymóg. W konsekwencji postępowanie prowadzono i rozstrzygnięto
z pominięciem stron postępowania (innych podmiotów władających nieruchomością), czym naruszono przepis art. 10 § 1 Kpa, z którego wynika obowiązek zapewnienia przez organ czynnego udziału wszystkim stronom w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mogło to mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, a także być przyczyną uchylenia DŚU w przypadku jej
zaskarżenia.

W RDOŚ w Gdańsku w aktach sprawy dotyczącej wydania DŚU dla przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu Potoku Wiczlińskiego i budowie zbiorników retencyjnych w Gdyni, znajdował się wydruk pliku elektronicznego
z wykazem podmiotów i działek, zawierający informacje o 56 ze 136 działek,
na których planowano przedsięwzięcie (przedłożony przez wnioskodawcę
z dokumentacją w formie papierowej). Akta nie zawierały natomiast informacji o pozostałych 80 działkach. Jak wyjaśnił regionalny dyrektor do wniosku
załączono komplet dokumentacji, zawierający informacje o wszystkich 136
działkach, jednak podczas prac remontowych prowadzonych w RDOŚ dokumentacja ta została utracona.

W RDOŚ w Warszawie załącznik o nazwie Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy
w formie elektronicznej, przedłożony do wniosku dotyczącego zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, nie spełniał wymogów określonych w art. 74 ust. 1 pkt 3a uooś. Przyczyną powyższej nieprawidłowości było niedopatrzenie w trakcie weryfikacji wniosku. W konsekwencji
dopuszczono do dalszego procedowania wniosku, który nie spełniał wymogów formalnych.

W jednym przypadku regionalny dyrektor w Poznaniu, wobec nieuzyskania od wnioskodawcy wystarczających wyjaśnień dotyczących przedsięwzięcia objętego wnioskiem, stwierdził obowiązek przeprowadzenia OOŚ.

Regionalni dyrektorzy przed dokonaniem rozstrzygnięcia w pierwszej
fazie postępowania w sprawie wydania DŚU, tj. wydaniem postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i/lub określeniem zakresu
raportu OŚ, uzyskali niezbędne opinie i uzgodnienia od właściwych organów wskazanych w art. 64 ust. 1–1a uooś (dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) lub w art. 70 ust. 1–1a
uooś (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których złożono wniosek o określenie zakresu raportu OŚ).

Uzyskiwanie przez
regionalnych dyrektorów
wymaganych opinii
i uzgodnień

W wyniku procesu opiniowania w jednym przypadku, po wydaniu
negatywnej opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, z uwagi na nieujęcie instalacji w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami, regionalny dyrektor w Gorzowie Wielkopolskim
odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy
i modernizacji instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów).
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W trakcie weryfikowania wniosków odnotowano przypadki zgłaszania
przez stronę społeczną (mieszkańcy, organizacje społeczne, ekologiczne)
uwag dotyczących planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Przykłady

W RDOŚ w Olsztynie w jednym postępowaniu (Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską), na etapie wydania postanowienia określającego zakres raportu OŚ, dopuszczono do udziału trzy stowarzyszenia ekologiczne. Jedno nie wniosło uwag, a pozostałe dwa wniosły łącznie 19 uwag
i wniosków, z czego 13 uwzględniono w zakresie raportu OŚ. Dotyczyły one
m.in.: ryzyka związanego ze zmianami klimatu, oceny przekształcenia strefy
brzegowej Mierzei Wiślanej od strony Zatoki Gdańskiej, zagrożeń wynikających z otwarcia zalewu na wpływ sztormów i piętrzeń wód od strony Bałtyku
dla stanu wałów przeciwpowodziowych;

Wydawanie postanowień
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ
i ich terminowość

W RDOŚ w Krakowie uwagi strony społecznej w sprawie budowy drogi ekspresowej S-7 spowodowały wezwanie inwestora do wyjaśnień dotyczących
przedłożonej dokumentacji.

Kontrolowani regionalni dyrektorzy, po weryfikacji 202 wniosków
o wydanie DŚU dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko oraz osiem wniosków o określenie zakresu
raportu OŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, wydali: 83 postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ i zakresie raportu OŚ; 106 postanowień o niestwierdzeniu takiej potrzeby; osiem postanowień o zakresie raportu OŚ. Ponadto
w wyniku przeprowadzonego postępowania w 11 sprawach: w jednej
dokonano zmiany DŚU; w dwóch postępowanie umorzono; jedną sprawę
pozostawiono bez rozpoznania; w jednej odmówiono wszczęcia postępowania w związku ze stwierdzeniem braku kwalifikacji przedsięwzięcia
do wydania DŚU; w sześciu sprawach odmówiono wydania DŚU. W pozostałych dwóch sprawach postępowanie nie zostało zakończone.
Postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ wydane zostały
w terminie od dwóch do 429 dni (po uwzględnieniu terminów i okresów
niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35
§ 5 Kpa) od dnia wszczęcia postępowania, przy czym 94 na 189 postanowień
(49,7%) wydano z przekroczeniem 30-dniowego terminu, wskazanego
w art. 65 ust. 1 uooś. Okres prowadzenia postępowań, od złożenia wniosku do wydania omawianych postanowienia, wynosił od ośmiu do 693 dni.

Postanowienia w sprawie zakresu raportu OŚ wydane zostały w terminie
od czterech do 65 dni od dnia wszczęcia postępowania (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw
na podstawie art. 35 § 5 Kpa), przy czym dwa na osiem postanowień
(25,0%) wydano z przekroczeniem 30-dniowego terminu, wskazanego
w art. 70 ust. 4 uooś. Okres prowadzenia postępowań, od złożenia wniosku do wydania tych postanowień, wyniósł od 38 do 138 dni.
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Przekroczenia ww. terminów regionalni dyrektorzy wyjaśniali: skomplikowanym charakterem spraw; niewystarczającą obsadą kadrową pracowników merytorycznych i ich dużą rotacją, przy jednocześnie bardzo dużej
liczbie rozpatrywanych wniosków (nawet ok. 25 spraw na jednego pra-
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cownika); oczekiwaniem na specjalistyczne opinie w zakresie np. weryfikacji oceny akustycznej, ochrony przyrody.
Infografika nr 2 Terminowość wydawania postanowień w sprawie potrzeby
Terminowość wydawaniaprzeprowadzenia
postanowień w sprawie
OOŚ
OOŚ lubpotrzeby
zakresuprzeprowadzenia
raportu OŚ
lub zakresu raportu OŚ
189

wydane postanowienia
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ

94

429

– maksymalna liczba
dni postępowania

8

wydane postanowienia
w sprawie zakresu
raportu OŚ

2
65

– maksymalna liczba
dni postępowania
liczba wydanych postanowień

liczba wydanych postanowień po wymaganym terminie

Źródło: materiały własne NIK.

W przypadku przekroczenia terminu załatwienia sprawy organ zobowiązany jest, na podstawie art. 36 Kpa, zawiadomić strony postępowania,
podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia
sprawy. Stwierdzono jednak, że w RDOŚ nie realizowano w pełni tego
obowiązku. Na 94 postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia
OOŚ wydane z przekroczeniem 30-dniowego terminu, w 46 przypadkach
(w sześciu RDOŚ) nie wypełniono obowiązku określonego w art. 36 Kpa.

Postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ w większości
zostały rzetelnie uzasadnione i spełniały wymagania art. 65 ust. 3 uooś,
tj. zawierały m.in. informacje o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięć,
ich usytuowaniu oraz rodzaju, cechach i skali możliwych oddziaływań
– elementy określone w art. 63 ust. 1 uooś. Stwierdzono jednak, że:

Zawiadamianie stron
o niezałatwieniu sprawy
w terminie

Uzasadnianie
postanowień
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ

− w uzasadnieniu postanowienia o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadzania OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny… regionalny
dyrektor w Warszawie nie wskazał przesłanek, na podstawie których
stwierdził brak potrzeby przeprowadzania takiej oceny, w szczególności nie wykazał czy usunięcie całkowite fragmentu zwartego
lasu będzie miało negatywny wpływ na pozostałą część lasu, która
jak wynika z załączonych dokumentów, znajduje się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia. Nie
wykazał także, że usunięcie zwartego lasu z powierzchni 0,09 ha
nie miałoby negatywnego wpływu na przyrodę, a także nie wskazał
podstawy na jakiej ustalono strefę bezpośredniego oddziaływania
przedsięwzięcia.

Zdaniem NIK, świadczy to o możliwym nieuwzględnieniu w postępowaniu wszystkich istotnych uwarunkowań związanych z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia, a tym samym poprzez
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niestwierdzenie potrzeby przeprowadzenia OOŚ, stworzeniu ryzyka
niezapewnienia właściwej ochrony środowiska po zrealizowaniu
przedsięwzięcia;

− postanowienie regionalnego dyrektora w Poznaniu, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia Dobudowa
trzeciego pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady
A2 na odcinku od węzła ‚Poznań Zachód̕ do węzła ‚Poznań Krzesiny̕,
nie posiadało wyczerpującego uzasadnienia w zakresie zagadnień
dotyczących ochrony przyrody, co stanowiło uchybienie względem
obowiązku wynikającego z art. 124 Kpa. Generalny dyrektor w uzasadnieniu do swojego postanowienia, wydanego w wyniku rozpatrzenia
zażalenia wnioskodawcy na postanowienie regionalnego dyrektora,
wskazał, że organ I instancji określając wymagania, co do zawartości
raportu OŚ, powielił ogólny obowiązek wynikający m.in. z art. 66 uooś,
nie wskazując przy tym szczegółowych informacji jakie inwestor powinien przedłożyć w odniesieniu do kwestii przyrodniczych, szczególnie
związanych z przejściami dla zwierząt. Wobec powyższego generalny
dyrektor na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa utrzymał obowiązek
przeprowadzenia OOŚ, zmieniając częściowo postanowienie i orzekł
co do istoty sprawy.

Ponadto spośród badanych postępowań prowadzonych w RDOŚ w Olsztynie które w trzech przypadkach dotyczyły inwestycji liniowych12,
regionalny dyrektor odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia
OOŚ ze względu, jak wyjaśnił, na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia
oraz zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w KIP, które
wskazywały, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani przekroczenia takich
norm wewnątrz budynków. Regionalny dyrektor zaznaczył, że przedłożona KIP opracowana została w zakresie zbliżonym do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dokumencie i jego załącznikach
przedstawione zostały analizy oddziaływań inwestycji na poszczególne
komponenty, w tym m.in. analiza oddziaływania akustycznego planowanego
przedsięwzięcia, z wykonaniem obliczeń propagacji hałasu oraz przedstawieniem ich wyników w formie graficznej. Z kolei na potrzebę przeprowadzenia OOŚ wskazały w wydanych opiniach organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
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12 Prace na linii nr 353 na odcinku „Jabłonowo Pomorskie–Iława–Olsztyn–Korsze” dla części
obejmującej szlaki Ostrowite–Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski–Jamielniki; Prace na linii
kolejowej nr 38, na odcinku Ełk–Korsze, wraz z elektryfikacją; Prace na linii kolejowej nr 216
na odcinku Działdowo–Olsztyn.
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Zdjęcie nr 1
Linia kolejowa, Polska

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Zdaniem NIK, przedłożenie przez wnioskodawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia „zbliżonej do wymagań raportu OŚ” świadczyło
o potrzebie przeprowadzenia szczegółowych analiz w zakresie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia, co wiąże się jednak z przeprowadzeniem
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

NIK zauważa, że z przeprowadzeniem OOŚ wiąże się nie tylko opracowanie raportu OŚ, odpowiadającego wymaganiom wskazanym w uooś
lub postanowieniu o zakresie raportu OŚ, ale także zapewnienie udziału
społeczeństwa w postępowaniu dla umożliwienia zgłoszenia uwag i wniosków przez społeczeństwo, w tym organizacje społeczne i ekologiczne.
Stwierdzenie przez regionalnego dyrektora w Olsztynie braku potrzeby
przeprowadzenia OOŚ spowodowało pominięcie tego etapu. W konsekwencji przeprowadzenie postępowania w przedmiotowych sprawach bez
przeprowadzenia OOŚ spowodowało ryzyko niezapewnienia właściwej
ochrony środowiska lub ochrony przyrody przy realizacji lub późniejszej
eksploatacji ww. przedsięwzięć.

Wydając postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ
i określeniu zakresu raportu organ ma, na podstawie art. 63 ust. 5 uooś,
obowiązek zawieszenia postępowania w sprawie wydania DŚU do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu OŚ. Obowiązek ten nie został
w pełni zrealizowany w siedmiu RDOŚ – po wydaniu 18 spośród 83
ww. postanowień postępowania w ww. sprawach nie zostały zawieszone.
W 12 z tych przypadków raporty OŚ zostały dostarczone do RDOŚ w terminie do 30 dni od wydania postanowienia (sześć w terminie do 14 dni).
Regionalni dyrektorzy wyjaśniali niewykonanie powyższego obowiązku
m.in. niedopatrzeniem spowodowanym dużą liczbą procedowanych spraw
przez pracowników RDOŚ.

Zawieszanie
postępowań po wydaniu
postanowienia
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ
lub zakresu raportu OŚ
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Rozstrzyganie
zażaleń złożonych
na postanowienia
o obowiązku
przeprowadzenia OOŚ

W przypadku procedowanych ośmiu wniosków o ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, kontrolowani regionalni dyrektorzy każdorazowo, zgodnie z art. 69
ust. 4 uooś, zawiesili postępowania w sprawie DŚU po wydaniu postanowienia o ustaleniu zakresu raportu OŚ.
Na pięć z 83 postanowień o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia
OOŚ i zakresie raportu OŚ złożono zażalenia. Z tego generalny dyrektor:

− umorzył jedno postępowanie w związku z wycofaniem zażalenia przez
wnioskodawcę (RDOŚ w Gdańsku),
− utrzymał postanowienie w mocy w jednym postępowaniu (RDOŚ
w Warszawie),

− uchylił postanowienie w części i orzekł co do istoty sprawy w dwóch
postępowaniach (RDOŚ w Opolu i Poznaniu),

− uchylił w całości postanowienie regionalnego dyrektora w Poznaniu
dotyczące przedsięwzięcia Poprawa Bezpieczeństwa Powodziowego
w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim
i umorzył postępowanie. Generalny dyrektor stwierdził, że regionalny
dyrektor nierzetelnie przeanalizował materiał dowodowy prowadząc
postępowanie i w konsekwencji przyjął kwalifikację przedsięwzięcia
w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
oś zamiast § 2 ust. 1 pkt 35 tego rozporządzenia, na co wskazywały
m.in. dane o orientacyjnej objętości wody w polderze.

Ponadto w jednym przypadku, po wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia OOŚ i zakresu raportu OŚ dla przedsięwzięcia Przebudowa mostu kolejowego położonego na linii nr 275 Wrocław
–Gubinek w km 113,816 oraz robót torowych na odcinku od km 113,967
do km 114,226, tj. 359,00 m, przebudowa mostu kolejowego położonego
na linii nr 275 Wrocław–Gubinek w km 114,278 oraz przebudowa mostu kolejowego położonego na linii nr 275 Wrocław–Gubinek w km 132,500, wydano
na wniosek strony postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości,
co do jego treści (na podstawie art. 113 § 2 Kpa). Przyczyną wydania
postanowienia były przede wszystkim zgłaszane przez wnioskodawcę
wątpliwości dotyczące zagadnień przyrodniczych, związane z zakresem
badań koniecznych do opracowania raportu o odziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem wnioskodawcy zakres badań był
zbyt szeroki, a przewidziane roboty mają krótkotrwały wpływ na środowisko. RDOŚ doprecyzował zakres ww. badań poprzez m.in. zawężenie
do zasięgu oddziaływania inwestycji.

W wyniku kontroli P/17/018 – Realizacja „Programu polskiej energetyki
jądrowej”, której przedmiotem była ocena realizacji w ramach programu
PPEJ13 przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej
w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze
gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, ustalono, że generalny dyrektor
wydał w dniu 25 maja 2016 r. postanowienie określające zakres raportu
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13 Program polskiej energetyki jądrowej.
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o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadamiając o tym strony postępowania, a następnie wydał postanowienie
zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu OŚ. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych raport OŚ nie
wpłynął.

Regionalny dyrektor w Warszawie, w trybie art. 75 ust. 5 uooś, na wniosek
RDOŚ w Białymstoku, zajął stanowisko w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia Budowa międzysystemowego gazociągu
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
– gazociąg Rembelszczyzna–Granica RP. W swoim stanowisku regionalny dyrektor wyraził pogląd o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla
tego przedsięwzięcia, pomimo że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie
przebiegać przez trzy formy ochrony przyrody, w tym jeden obszar Natura 2000 oraz przez sześć korytarzy ekologicznych. W opinii regionalny
dyrektor nie odniósł się w zakresie analizy oddziaływania lub braku
oddziaływania do występujących form ochrony przyrody i korytarzy
ekologicznych. W stanowisku brak było:

Stanowisko
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ
zajęte na podstawie
art. 75 ust. 5 uooś

− analizy występowania lub braku negatywnego wpływu na obszary
chronione, przez które przechodzi ww. przedsięwzięcie (obszar Natura
2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 na dł. 1030 m, Warszawski
Obszar Chronionego Krajobrazu w czterech wariantach o dł. od 1189
do 15929 m, Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu
od 730 do 4700 m) oraz znajdujące się w zasięgu inwestycji wymienionych w KIP (obszar Natura 2000 Łęgi Czarnej Strugi PLH140009,
Rezerwat Łęgi Czarnej Strugi, Rezerwat Puszcza Słupecka, Rezerwat
Jadwisin (z otuliną), pomniki przyrody w Gminie Radzymin, obszar
Natura 2000 Puszcza Biała PLB140001, obszar Natura 2000 Dolina
Dolnej Narwi PLB140014);

− analizy wpływu przebiegu gazociągu na obszar Natura 2000 Doliny
Omulwi i Płodownicy PLB140005, w szczególności w zakresie sposobu i metody przejścia przez rzekę w obszarze Natura 2000 (gazociąg
zaprojektowano na długości 1030 m przechodząc przez główną rzekę
obszaru Natura 2000);

− odniesienia się do warunków ustanowionego (od 2014 r.) planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
PLB140005;

− analizy wpływu na występujące w tym rejonie gatunki chronione
np. bóbr europejski, wydra, koza, czy różanka;

− analizy wpływu wskazanych podwariantów przebiegu gazociągu.

Regionalny dyrektor w wyjaśnieniach podał, że opinia nie miała charakteru rozstrzygającego, nie było potrzeby analizy podwariantów, skrzyżowania gazociągu z ciekami zostaną wykonane w większości metodą
bezwykopową, a analiza dokumentacji miała charakter wielokryterialny
uwzględniający występowanie przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000.
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Zdjęcie nr 2
Budowa gazociągu

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Zdjęcia nr 3–5
Przedmioty ochrony obszaru ochrony Natura 2000 Dolina Omulwi i Płodownicy, m.in.:
żuraw zwyczajny, cietrzew zwyczajny, dudek

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Zdaniem NIK, regionalny dyrektor w Warszawie nie wykazał jednoznacznie braku podstaw do rezygnacji z obowiązku przeprowadzenia OOŚ, arbitralnie stwierdzając, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie
oddziaływać na środowisko. Wydając opinię oparł się w całości na dokumentacji przedstawionej przez regionalnego dyrektora w Białymstoku,
nie dokonując żadnych samodzielnych ustaleń i weryfikacji przedłożonej
dokumentacji, pomimo posiadania własnych danych inwentaryzacyjnych
oraz ustanowionego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
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W konsekwencji regionalny dyrektor w Białymstoku w postanowieniu
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ oraz wykonaniu raportu
OŚ nie wskazał bezpośrednio ww. obszarów PLB140005, PLH140009, jako
obszarów wymaganej: inwentaryzacji ptaków i ich siedlisk; analizy i oceny
wpływu planowanego przedsięwzięcia i jego wariantów; potrzeby uzasadnienia proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania
na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tych
obszarów. Wskazał natomiast w ww. postanowieniu na potrzebę analizy
wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony
przyrody, znajdujące się na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.
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Zdaniem NIK, miało to wpływ na warunki wydania DŚU i stworzyło
ryzyko niezapewnienia właściwej ochrony przyrody na obszarach znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na terenie województwa mazowieckiego.
Infografika nr 3
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5.1.2. Weryfikacja raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko
Postępowanie w sprawie wydania DŚU, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ, wiąże się z określeniem, analizą i oceną:
− bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia
m.in. na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
dobra materialne, zabytki, krajobraz;

Wymagania,
co do zawartości
raportu OŚ

− ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych
i budowlanych;

− możliwości oraz sposobów zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko;

− wymaganego zakresu monitoringu.

Informacje umożliwiające analizę powyższych kryteriów powinien zawierać raport OŚ, przedkładany przez wnioskodawcę.

Badaniem objęto weryfikację 139 raportów OŚ, przedłożonych w ramach
prowadzonych postępowań o wydanie DŚU. Kontrolowani regionalni
dyrektorzy, w celu otrzymania raportu OŚ spełniającego wymagania przepisów lub postanowienia o zakresie raportu OŚ, wydanego na podstawie
art. 69 ust. 3 uooś, w przypadku 107 raportów wzywali wnioskodawców
w trybie art. 50 § 1 Kpa do złożenia wyjaśnień lub dokonania uzupełnień.
W przypadkach złożenia niewystarczających wyjaśnień lub uzupełnień
kierowali kolejne wezwania – od dwóch do 16 razy. Łącznie wystosowali 218 wezwań. Wielokrotność wezwań do uzupełnienia raportu OŚ lub
złożenia wyjaśnień wynikała także z uwzględnienia uwag do raportu
OŚ zgłoszonych w trakcie udziału społeczeństwa w postępowaniu lub
zgłoszonych przez strony postępowania, a także w przypadku potrzeby
uzupełnień raportu OŚ, zgłoszonych przez działającego w porozumieniu
innego właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora, na postawie
art. 75 ust. 5 uooś. Z tej m.in. przyczyny 16-krotnie wzywano wniosko-

Weryfikacja raportów OŚ
i wezwania do ich
uzupełnienia
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dawcę w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Wydobycie węgla
brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo, budzącego
protesty społeczne.

Ponadto w sprawie przedsięwzięcia Przełożenie drogi krajowej nr 73
odcinek: węzeł ‚Krzyż̕ w ciągu autostrady A4 Kraków–Tarnów do węzła
‚Lwowska̕ w Tarnowie w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków–Tarnów, regionalny dyrektor w Krakowie wezwał inwestora, na podstawie art. 81 ust. 1
uooś, do wyrażenia zgody na inny wariant realizacji przedsięwzięcia
– i taką zgodę uzyskał.

W przypadku przedsięwzięcia Przystosowanie Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu inwestor, po kolejnych wezwaniach
o uzupełnienie raportu OŚ, zwrócił się o przychylne potraktowanie wniosku i potraktowanie sprawy jako priorytetowej, ponieważ brak DŚU może
spowodować wydłużenie realizacji projektu poza okres finansowania
i utratę refinansowania z budżetu środków europejskich. Przedsięwzięcie było elementem projektu PO IiŚ 7.1-26 pn. Analiza kierunków rozwoju
sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych.
W odpowiedzi regionalny dyrektor poinformował, że wyraża zaniepokojenie zarówno jakością składanej dokumentacji, jak i przedłużającym się
z tego powodu postępowaniem, a podane argumenty, wobec nieodpowiedniej jakości opracowanej dokumentacji, nie mogą być przesłanką
do „przychylnego” potraktowania sprawy, bądź nadania jej priorytetowego charakteru przez organ.

Weryfikacja raportów
OŚ w zakresie
przedsięwzięć
związanych z planowaną
budową Wschodniej
Obwodnicy Warszawy
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NIK stwierdziła jednak, że w 68 na 107 pierwszych wezwań (63,5%)
w trybie art. 50 § 1 Kpa, dotyczących raportu OŚ, regionalni dyrektorzy
wystosowali je w terminie powyżej 30 dni (maksymalnie 310 dni), w tym
w 29 przypadkach w terminie powyżej dwóch miesięcy, który to termin
był przewidziany, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, na całkowite załatwienie sprawy, tj. wydanie DŚU. Tym samym, w ww. sprawach przyczyna niezałatwienia sprawy w terminie wystąpiła po stronie RDOŚ.

W przypadku dwóch postępowań związanych z budową Wschodniej
Obwodnicy Warszawy, tj. Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł
„Drewnica” (z węzłem) na drodze S8 – do km ok. 3+600, (dalej: „WOW I”)
oraz Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej
nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km
ok. 13+782 węzeł ‚Zakręt̕ (bez węzła) (dalej: „WOW II”) inwentaryzację
przyrodniczą przeprowadzono w okresie 2012–2013 na potrzeby raportów złożonych w 2015 r., ale raporty zostały ponownie złożone w 2017 r.
Regionalny dyrektor w Białymstoku uznała, że nie zachodziła konieczność
aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.
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Rysunek nr 1
Wschodnia Obwodnica Warszawy na tle obszarów chronionych i zabudowy mieszkaniowej

Źródło: materiały kontroli NIK.

Zdjęcia nr 6–8
Przedmioty ochrony obszaru ochrony Natura 2000 Poligon Rembertów,
m.in.: wydma śródlądowa, kumak nizinny, bóbr

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Wcześniej postępowania w wyżej wymienionych sprawach prowadził
regionalny dyrektor w Warszawie. W maju 2016 r., na jego zlecenie,
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opracował
koreferat do raportów OŚ, w którym zaznaczono, że przedmiotem analizy są dwie dokumentacje dla ww. odcinków, które są powieleniem tych
samych informacji i praktycznie w zakresie analiz oraz ich wyników nie
różnią się. W koreferacie odniesiono się m.in. do możliwości dotrzymania
standardów środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięć,
zasadności podziału zamierzenia inwestycyjnego, poprawności przeprowadzonej analizy wariantów przedsięwzięcia i trafności wyboru wariantu, zasadności zgłoszonych uwag i wniosków, przydatności opiniowanej
dokumentacji w procesie oceny oddziałania na środowisko. Wskazano
również zagadnienia wymagające uzupełnienia lub uszczegółowienia.

Na podstawie ww. koreferatu Regionalna Komisja ds. Ocen Oddziaływania
na Środowisko w Warszawie uznała, że przedłożony raport nie może stanowić podstawy do wydania DŚU. Na tej podstawie Inwestor został wezwany
do uzupełnienia raportu OŚ. W związku z powyższym Inwestor złożył dwa
odrębne wnioski o wydanie DŚU, które dzieliły inwestycje na dwa odcinki.
Uzupełniony raport został złożony do RDOŚ w Warszawie w 2017 r.

Regionalny dyrektor w Białymstoku, po wyznaczeniu przez generalnego dyrektora do załatwienia sprawy Wschodniej Obwodnicy Warszawy,
wzywał inwestora do uzupełnienia przedłożonych raportów OŚ i wystąpił ponownie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie o wyrażenie opinii w sprawie ww. przedsięwzięć.
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W postępowaniu o wydanie DŚU dla ww. przedsięwzięć rozpatrywany
był wariant „zielony” (inwestorski). Regionalny dyrektor wyjaśniła m.in.,
że (…) Zgodnie z wynikami analizy wielokryterialnej najkorzystniejszy pod
względem środowiskowym był wariant W2C. Ostatecznie celem wyboru
preferowanego wariantu przebiegu trasy opracowana została analiza wielokryterialna uwzględniająca aspekty zarówno środowiskowo-społeczne,
jak również techniczno-funkcjonalno-ruchowe oraz ekonomiczno-finansowe.
(…) Na potrzeby przeprowadzenia analizy wielokryterialnej zbadano szereg
parametrów, które charakteryzują dane warianty przebiegu planowanej
inwestycji, a następnie wybrano takie, które pozwoliły na miarodajną ocenę
i wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
W trakcie postępowania o wydanie DŚU dla WOW I i WOW II, prowadzonego z udziałem społeczeństwa, zgłoszone zostały uwagi i wnioski dotyczące
m.in. tego, że regionalny dyrektor w Białymstoku:
− nie dopuścił, jako dowodu, analizy akustycznej, którą inwestor zobowiązany został do przedłożenia na jego wezwanie;
− nie wyjaśnił rozbieżności pomiędzy treścią raportu w zakresie wskazanych oddziaływań hałasu (dochodzących średnio do 386 m), a załączoną do wniosku mapą ewidencyjną, gdzie zasięg hałasu był określony
na ok. 250 m;

− pominął całkowicie skumulowane oddziaływanie wynikające z realizacji inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła
Kolejowego;

− nie poczynił ustaleń, czy i jaki wpływ na rezerwat przyrody Bagno
Jacka będzie miała przebudowa drogi 637 oraz węzła Rembertów.

Dotrzymywanie
przez regionalnych
dyrektorów wymagań
postępowania
administracyjnego
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Regionalny dyrektor w Białymstoku wyjaśniła, że wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
nakłada na inwestora obowiązek przeprowadzenia przed uzyskaniem
pozwoleń budowlanych ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko z opracowaniem aktualnej prognozy natężeń ruchu i analizy akustycznej. Wykonanie przedmiotowej analizy na etapie wykonania
projektu budowlanego pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości społeczeństwa w zakresie oddziaływania hałasu i ewentualnie wprowadzenie
rozwiązań minimalizujących oddziaływanie. Ponadto wyjaśniła, że organ
nałożył obowiązek zastosowania rozwiązań ochronnych w postaci wykonania ekranów akustycznych. Wskazała także, iż realizacja planowanej
inwestycji przy spełnieniu wskazanych w decyzji środowiskowej warunków ograniczających wpływ na obszar Natura 2000, nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze w tym integralność
obszaru Natura 2000.
Regionalni dyrektorzy w prowadzonych postępowaniach nie dotrzymywali
także innych wymagań prawidłowego postępowania administracyjnego:
− we wszystkich 17 wezwaniach w trybie art. 50 § 1 Kpa, RDOŚ w Bydgoszczy oraz w dwóch z 42 wezwań RDOŚ w Poznaniu nie wskazano
terminu na złożenie wyjaśnień, do czego zobowiązuje art. 54 § 1 pkt 5
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Kpa. Powyższe braki wyjaśniono m.in. niecelowością wyznaczenia
terminu stronie, ponieważ oczekiwany materiał wyjaśniający będzie
oceniany pod względem merytorycznym, a nie tempa udzielenia odpowiedzi;

− we wszystkich 42 wezwaniach RDOŚ w Poznaniu nie podano– wbrew
art. 54 § 1 pkt 6 Kpa – skutków prawnych niezastosowania się do wezwania, co wyjaśniono m.in. brakiem możliwości określenia skutków
prawnych niezastosowania się do wezwania.

Zdaniem NIK, brak zapewnienia ze strony wnioskodawcy dostarczenia
raportu OŚ spełniającego wymagania uooś, powinien skutkować rozpatrzeniem sprawy na podstawie posiadanych dowodów, a wobec ich niekompletności np. w zakresie udokumentowania braku ponadnormatywnych
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, organ kierując się zasadą
przezorności powinien odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia;
− w dwóch z 42 wezwań RDOŚ w Poznaniu nie wskazano podstawy
prawnej wezwania. Wyjaśniono to tym, że wezwania dotyczyły kwestii
technicznych a nie procesowych.

Ostateczne wersje 132 badanych raportów OŚ, stanowiące podstawę
do dalszego procedowania w sprawie wydania DŚU, zawierały wszystkie
elementy, określone w art. 66 ust. 1 uooś albo w postanowieniu wydanym
na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4 lub art. 69 ust. 3 uooś, wymagane dla
danego rodzaju i parametrów przedsięwzięcia oraz okresu rozpatrywania
wniosku o wydanie DŚU. W raportach OŚ uwzględniono uwarunkowania
określone w art. 66 ust. 1a–7 uooś (w zakresie dotyczącym i wymaganym
dla danego rodzaju i parametrów przedsięwzięcia), w szczególności: opisy
elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa
w art. 66 ust. 1 pkt 2–2b uooś; opisy przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; opisy analizowanych wariantów przedsięwzięcia wraz z oddziaływaniem i uzasadnieniem
wariantu proponowanego (art. 66 ust 1 pkt 4–7 uooś); streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, które odnosiło
się do każdego elementu raportu (art. 66 ust. 1 pkt 18 uooś).

Zgodność raportów OŚ
z wymogami uooś

Siedem raportów OŚ nie spełniło w pełni ww. wymagań, tj.:
Przykłady

Trzy raporty weryfikowane w RDOŚ w Gdańsku, z których: w trzech nie
porównano oddziaływań analizowanych wariantów na te z elementów, określonych w art. 66 ust. 1 pkt 6a uooś, na które przedsięwzięcia oddziaływały;
w jednym nie zawarto opisu korytarzy ekologicznych, wymaganego art. 66
ust. 1 pkt 2 lit. a uooś; w jednym nie zawarto oceny skuteczności przewidywanych działań mających na celu ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, wymaganej art. 66 ust. 1 pkt 9 uooś oraz rzetelnego opisu wariantu
alternatywnego.
Jeden raport OŚ weryfikowany w RDOŚ w Warszawie został sporządzony
na podstawie danych, które dotyczyły zupełnie innego terenu (w dwóch
raportach, które dotyczyły przedsięwzięć o różnej lokalizacji – powiat
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grójecki i powiat makowski – stwierdzono identyczne treści w zakresie
m.in. przedstawionych wyników inwentaryzacji, co wskazywało na przekopiowanie danych).

Dwa raporty weryfikowane w RDOŚ w Warszawie, dotyczące zmiany lasu
na użytek rolny, z których jeden nie zawierał streszczenia w języku niespecjalistycznym, co było niezgodne z art. 66 ust.1 pkt 18 uooś, natomiast drugi zawierał
niepełne informacje o skutkach dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.

W RDOŚ w Opolu, dokonując weryfikacji raportu OŚ w postępowaniu
dotyczącym farmy wiatrowej, nie zapewniono zebrania wymaganego
do rozstrzygnięcia materiału dowodowego w zakresie awifauny lęgowej
w miejscu realizacji inwestycji, na co wskazał generalny dyrektor uzasadniając
uchylenie DŚU i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Regionalny
dyrektor w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy wezwał inwestora
do uzupełnienia raportu OŚ i złożenia wyjaśnień. Ponieważ wnioskodawca nie
uzupełnił dokumentacji we wskazanym zakresie, regionalny dyrektor odmówił
zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zdaniem NIK, nierzetelna weryfikacja raportów i prowadzenie na ich
podstawie dalszego procedowania wniosku o wydanie DŚU, miało wpływ
na wynik postępowania, w tym rodzaj sformułowanych uwag i wniosków
w toku zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu. W szczególności przyjęcie raportu zawierającego dane przyrodnicze niezgodne
ze stanem faktycznym miało wpływ na wynik postępowania w zakresie
określenia prawidłowych warunków realizacji przedsięwzięcia, uwzględniających np. występujące na tym terenie gatunki zwierząt i roślin.
Zgodność raportów OŚ z wymogami uooś
Infografika nr 4
Zgodność raportów OŚ z wymogami uooś
liczba zbadanych
raportów OŚ – 139

139

liczba raportów OŚ, które
wymagały, niezbędnych
dla rozpatrzenia sprawy,
uzupełnień
merytorycznych
i wyjaśnień co do danych
w nich zawartych – 107
liczba raportów OŚ, które
w wyniku nierzetelnej
weryfikacji nie spełniały
wszystkich wymagań
przepisów uooś – 7

107

7

w tym liczba raportów OŚ, które nie spełniały wszystkich
wymagań przepisów uooś i miały wpływ na wynik postępowania
(wydanie DŚU), co spowodowało ryzyko niezapewnienia
właściwych warunków ochrony środowiska na etapie realizacji
lub eksploatacji planowanego przedsięwzięcia – 4

Źródło: materiały własne NIK.

Aktualność danych
do opisu elementów
przyrodniczych

44

Spośród 126 raportów, w których opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego odziaływania przedsięwzięcia, przedstawiono na podstawie danych z przeprowadzonej
inwentaryzacji przyrodniczej, w 121 dane z inwentaryzacji nie były
starsze niż trzy lata. Dane starsze niż trzy lata wykorzystano w czterech
raportach weryfikowanych w latach 2015–2018 (I kwartał). Zdaniem
NIK, dane te mogły więc stracić walor swojej aktualności, niemniej należy
zauważyć, że przepisy uooś nie precyzują granicznej daty wykorzystania
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takich danych. Należy podkreślić, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 wskazał
m.in. na potrzebę wykorzystywania do celów oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia danych zaktualizowanych.
5.1.3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenach oddziaływania
na środowisko

W postępowaniach o wydanie DŚU, dla których stwierdzono obowiązek
przeprowadzenia OOŚ, regionalni dyrektorzy zobowiązani byli do zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Informacje o postępowaniu spełniające wymagania art. 33 ust. 1 uooś,
spośród zbadanych 137 postępowań, regionalni dyrektorzy podali w przypadku 121 postępowań (88,3%), poprzez ich udostępnienie na stronie BIP,
w siedzibie organu oraz przez ogłoszenia w prasie lub w urzędach gmin
i miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.

Realizacja obowiązków
w zakresie zapewnienia
udziału społeczeństwa
w postępowaniu

W przypadku pozostałych postępowań kontrola ujawniła nieprawidłowości w omawianym zakresie.
Przykłady

W RDOŚ w Rzeszowie nie podano do publicznej wiadomości informacji
o postępowaniu w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu
Państwa na użytek rolny, wymaganej art. 33 ust. 1 uooś, z powodu błędu niedoświadczonego pracownika.

W RDOŚ w Gdańsku nie podano do publicznej wiadomości informacji o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymaganej art. 33 ust. 1 pkt 1 uooś – w 13 postępowaniach; organie
właściwym do wydania decyzji, wymaganej art. 33 ust. 1 pkt 4 uooś – w jednym
postępowaniu; organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,
wymaganej art. 33 ust. 1 pkt 4 uooś – w dziewięciu postępowaniach; sposobie
składania uwag i wniosków, wymaganej art. 33 ust. 1 pkt 7 uooś – w sześciu
postępowaniach. Powyższe zaniedbania wyjaśniono niedopatrzeniem.
W RDOŚ w Olsztynie w postępowaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592
na odcinku Kętrzyn-Giżycko nie podano informacji o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia, wymaganych art. 33 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 uooś.

Ponadto w RDOŚ w Krakowie w 11 sprawach wymagane informacje,
w tym informację o wszczęciu postępowania, podano w terminie powyżej
siedmiu dni – od 11 do 97 dni, w tym w pięciu sprawach w terminie powyżej 30 dni, pomimo że zgodnie z art. 33 ust. 1 uooś informacje powinny być
podane bez zbędnej zwłoki. Wynikało to, jak wyjaśnił regionalny dyrektor,
z wydłużenia czasu potrzebnego na analizę kompletnego materiału przez
pracownika RDOŚ i przygotowanie do udzielania ewentualnych wyjaśnień.

Zdaniem NIK, jednym z warunków prawidłowego przeprowadzenia postępowania OOŚ jest zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Nierzetelna realizacja tego obowiązku spowodowała ryzyko nieuzyskania
od społeczeństwa uwag i wniosków istotnych dla zapewnienia właściwej
ochrony środowiska w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia.
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Infografika nr 5 Ogłaszanie informacji o postępowaniu w sprawie wydania DŚU
Ogłaszanie informacji o postępowaniu w sprawie wydania DŚU
liczba zbadanych
postępowań – 137

liczba postępowań,
w których nie wypełniono
wszystkich warunków
prawidłowego poinformowania
społeczeństwa o postępowaniu
w sprawie wydania DŚU – 16

137

16

w tym liczba postępowań, w których stwierdzone
nieprawidłowości w zakresie informowania społeczeństwa
miały wpływ na wynik postępowania (wydanie DŚU),
co spowodowało ryzyko niezapewnienia właściwych
warunków ochrony środowiska na etapie realizacji
lub eksploatacji planowanego przedsięwzięcia – 1

Źródło: materiały własne NIK.

Informowanie
o wydanych DŚU

Rozpatrywanie
zgłoszonych uwag
i wniosków

We wszystkich 133 badanych postępowaniach, które wymagały zapewnienia udziału społeczeństwa, regionalni dyrektorzy podali do publicznej wiadomości informację o wydanej DŚU i możliwości zapoznania się
z jej treścią. Informacje te w przypadku 125 postępowań pojawiały się
w BIP urzędu i siedzibie RDOŚ w terminie do 7 dni. W siedmiu sprawach
(trzy w RDOŚ w Poznaniu, dwie w RDOŚ w Gdańsku oraz po jednej
w RDOŚ w Krakowie i Rzeszowie) powyższe informacje podano w terminie od ośmiu do 71 dni od wydania decyzji, w tym w trzech sprawach
(dwie w RDOŚ w Gdańsku i jedna w RDOŚ w Poznaniu) w terminie powyżej
30 dni. Ponadto regionalny dyrektor w Gdańsku w jednym przypadku,
wbrew art. 38 uooś, nie podał do publicznej wiadomości informacji
o wydanej DŚU i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

W ramach udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w 32 zakończonych postępowaniach zgłoszono 810 uwag i wniosków, z których 801
rozpatrzono14. Uwzględniono łącznie 230 uwag i wniosków (w 17 postępowaniach) dotyczących: uzupełnienia lub doprecyzowania raportu
OŚ; wykonania kompensacji przyrodniczej; minimalizacji zagrożeń dla
przyrody; budowy ekranów akustycznych; rozpatrzenia dodatkowego
wariantu przedsięwzięcia (przebieg trasy); zmiany wariantu ze względu
na wyeliminowanie negatywnego wpływu na obszar Natura 2000;
prowadzenia monitoringu przyrodniczego; ograniczenia poziomu mocy
akustycznej źródeł hałasu; wykonania monitoringu porealizacyjnego.

Ponadto w dwóch zakończonych postępowaniach, dotyczących przedsięwzięć:

− Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć
pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii
Stanisławów–Narew, Stanisławów–Siedlce Ujrzanów, Kozienice–Siedlce
Ujrzanów zgłoszono 1265 uwag i wniosków, z których: uwzględniono
trzy, dotyczące nałożenia monitoringu porealizacyjnego lub spotkania
z regionalnym dyrektorem; 539 nie uwzględniono (dotyczyły głównie
żądania niewyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, zmiany
jego przebiegu); do 723 odniesiono się w DŚU, opisując je i wyjaśniając
stanowisko organu, w tym wskazując na wnioski przekraczające kompetencje regionalnego dyrektora;
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14 Jeden wniosek złożony po terminie, a osiem wniosków złożonych w postępowaniu, które
zakończyło się wcześniej odmową wydania DŚU.
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− w postępowaniu Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi
krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km
ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł ‚Zakręt̕ (bez węzła) zgłoszono ponad
9 tys. uwag i wniosków, które w ramach ich rozpatrywania zaliczono
do 29 grup. Wnioski, które wiązały się z oceną oddziaływania przedsięwzięcia (hałas, zanieczyszczenie powietrza), zostały uwzględnione poprzez nałożenie obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania. Regionalny dyrektor w Białymstoku wyjaśniła m.in.,
że w przypadku ww. decyzji środowiskowej wyróżniono w szczególności dwie grupy wniosków o identycznej treści (podpisanych przez
różne osoby), z których jedne opowiadały się za realizacją inwestycji
w wariancie tzw. „zielonym” (inwestorskim), zaś druga grupa kwestionowała wybór tego wariantu i opowiadała się za wariantem „czerwonym” alternatywnym. Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosku
oraz przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko
oraz uzyskaniu opinii organów współdziałających, wydano decyzję
środowiskową w wariancie inwestorskim, tym samym uwzględniając
wnioski, które preferowały ten wariant.
Z kolei w trzech niezakończonych postępowaniach zgłoszono – w jednym
216 uwag i wniosków, a w dwóch wpłynęło łącznie 297 pism zawierających od kilku do kilkudziesięciu uwag i wniosków.

W ramach postępowania w sprawie WOW II regionalny dyrektor w Białymstoku postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r. odmówił przeprowadzenia rozprawy administracyjnej na wniosek Zastępcy Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy oraz postanowieniem z dnia 22 marca
2018 r. – na wniosek Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej” z siedzibą
w Warszawie, podając w uzasadnieniach, że (…) przeprowadzenie rozprawy administracyjnej (…) ma charakter wyłącznie uznaniowy i nie wymaga
przeprowadzenia rozprawy nawet, jeśli zachodzą przesłanki z art. 89 Kpa
(…) Zważyć należy, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
aktywnie uczestniczyły strony postępowania i społeczeństwo, które składały
obszerne i pogłębione merytorycznie pisma. Z uwagi na zakres postępowania
i skomplikowaną materię, nie sposób przyjąć, by ewentualne przeprowadzenie
rozprawy administracyjnej, mogło się przyczynić do skoncentrowania postępowania, jego przyspieszenia bądź wypracowania konsensusu.
W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. do udziału
w postępowaniach zgłosiło się łącznie 57 organizacji ekologicznych
– od jednej do sześciu organizacji w przypadku 27 postępowań. Dwóm
organizacjom regionalni dyrektorzy odmówili udziału w postępowaniu
ze względu na brak spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 44
ust. 1 uooś, tj. prowadzenia działalności w zakresie ochrony środowiska
lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia danego postępowania. Żadna z tych organizacji nie złożyła zażalenia
na postanowienie regionalnego dyrektora.
Ponadto o dopuszczenie do udziału w postępowaniach wystąpiło łącznie
15 organizacji społecznych – od jednej do sześciu organizacji w przypadku
sześciu postępowań. W jednej sprawie regionalny dyrektor wydał postanowienie o niedopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu,
a organizacja nie złożyła zażalenia na to postanowienie.

Udział organizacji
ekologicznych
i społecznych
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5.1.4. Zgodność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z wynikami przeprowadzonej OOŚ i uzgodnieniami WRP
DŚU wydane
przez regionalnych
dyrektorów

W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. objęci kontrolą
regionalni dyrektorzy ochrony środowiska wydali 3897 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z tego 271 DŚU wydanych po przeprowadzeniu OOŚ oraz 3626 DŚU wydanych bez przeprowadzenia OOŚ. Rygor
natychmiastowej wykonalności nadano 230 DŚU.

Odwołania spełniające wymogi prawne złożono od 114 DŚU (2,9%), z tego
od: 63 decyzji wydanych po przeprowadzeniu OOŚ; 48 decyzji wydanych bez przeprowadzenia OOŚ; trzech decyzji odmawiających zgody
na realizację przedsięwzięcia, w związku z brakiem zgody wnioskodawcy
na wskazanie innego wariantu realizacji przedsięwzięcia niż proponowany przez wnioskodawcę (jedno odwołanie), albo wystąpieniem znacząco
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 (jedno odwołanie),
albo negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (jedno odwołanie).
W zakończonych postępowaniach odwoławczych w ośmiu przypadkach
regionalny dyrektor, uznając zasadność odwołania, wydał nową decyzję
na podstawie art. 132 § 1 Kpa, a organ II instancji (generalny dyrektor) m.in.:
− w 22 przypadkach utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, na podstawie
art. 138 § 1 pkt 1 Kpa;
− w 18 przypadkach uchylił decyzję w całości lub w części i orzekł, co do
istoty sprawy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa;

− umorzył siedem postępowań odwoławczych, na podstawie art. 138 § 1
pkt 3 Kpa;
− uchylił 20 decyzji i przekazał do ponownego rozpatrzenia, na podstawie art. 138 § 2 Kpa.

Wyniki
przeprowadzonych
postępowań objętych
badaniem

Ponadto w pięciu postępowaniach odwoławczych generalny dyrektor,
na podstawie art. 134 Kpa, stwierdził niedopuszczalność odwołania lub
uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Badaniem szczegółowym objęto 245 postępowań zakończonych rozstrzygnięciem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku 233 postępowań wydano DŚU (w jednym
postępowaniu dokonano zmiany DŚU, a w jednym przeniesienia DŚU
na inny podmiot), a w dziewięciu odmówiono ustalenia środowiskowych
uwarunkowań, z tego:
− w pięciu postępowaniach, na podstawie art. 80 ust. 2 uooś, w związku
ze stwierdzeniem niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP;

− w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo, na podstawie
art. 81 ust. 2 uooś, w związku ze stwierdzeniem możliwego znaczącego
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000;
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− w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Budowa i rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród–Zwodzieckie
wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka, na podstawie
art. 81 ust. 2 uooś, w związku z brakami w raporcie OŚ, uniemożliwiającymi wykluczenie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar
Natura 2000;

− w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 n odcinku Kętrzyn–Giżycko, na podstawie art. 81 ust. 1
uooś, w związku z niewyrażeniem zgody wnioskodawcy na możliwy
do dopuszczenia wariant realizacji przedsięwzięcia;

− w postępowaniu Rozbudowa i modernizacja MBP – instalacja doczyszczania strumieni odpadów pochodzących z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w celu odzysku frakcji surowcowych, zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie
Wlkp. – Chróściku, na podstawie art. 38 ustawy o odpadach, z uwagi
na nieujęcie instalacji w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami.
Ponadto trzy postępowania zostały umorzone.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie DŚU regionalni dyrektorzy:

− dokonywali sprawdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP, jeżeli plan został uchwalony – dla 83 postępowań,
a w przypadku braku takiej zgodności odmawiali wydania DŚU;

Działania regionalnych
dyrektorów przed
wydaniem DŚU

− uzyskali wymagane dla danego przedsięwzięcia uzgodnienia i opinie
od organów wskazanych w art. 77 ust. 1 uooś, tj.:

y od generalnego dyrektora, który uzgodnił warunki realizacji dla
przedsięwzięcia Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską,
y właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w 182
postępowaniach,

y organów właściwych do wydania pozwolenia zintegrowanego
– w 16 postępowaniach,

y organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych – w 45
postępowaniach,

y właściwego dyrektora urzędu morskiego – w dwóch postępowaniach.

Stwierdzono jednak, że regionalny dyrektor w Gdańsku w jednym postępowaniu nie wystąpił o opinię do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 77 ust. 1 pkt 2
uooś, z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa.

Zdaniem NIK, mogło to mieć wpływ na wynik postępowania, ponieważ
organ opiniujący mógł określić dodatkowe warunki realizacji przedsięwzięcia.
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Uwzględnianie
zasadności zmiany
wariantu realizacji
przedsięwzięcia

Określanie w DŚU
wymagań realizacji
przedsięwzięcia

W sześciu postępowaniach, w których z przeprowadzonej OOŚ wynikała
zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany
przez wnioskodawcę, regionalni dyrektorzy występowali o zgodę wnioskodawcy i w pięciu postępowaniach taką zgodę uzyskali. Gdy wnioskodawca nie wyraził takiej zgody, regionalny dyrektor odmówił wydania
DŚU, na podstawie art. 81 ust. 1 uooś.
W 125 decyzjach ustalających środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia, wydanych po przeprowadzeniu OOŚ, regionalni dyrektorzy określali, wymagane dla danego rodzaju przedsięwzięcia, m.in.:
− rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

− istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia;
− wymogi dotyczące ochrony środowiska;

− wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

W dwóch przypadkach kontrola ujawniła nieprawidłowości w omawianym zakresie.
Przykłady

Regionalny dyrektor w Białymstoku w wydanej DŚU dotyczącej budowy
Trasy Niepodległości w Białymstoku, nie wskazał dokładnego miejsca realizacji przedsięwzięcia, na co zwrócił uwagę generalny dyrektor w decyzji wydanej
w ramach postępowania odwoławczego;

Regionalny dyrektor w Gdańsku w wydanej DŚU dotyczącej przedsięwzięcia
Gazyfikacja Skórcza, nie wprowadził wymogu wynikającego z postanowienia
dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP, polegającego na ograniczeniu
zastosowania technologii robót związanych z przekraczaniem cieków metodą
wykopu otwartego, jedynie do przekraczania rowów melioracyjnych, z wyłączeniem cieków naturalnych. Zdaniem NIK, takie postępowanie nie zapewniło
minimalizacji wpływu etapu realizacji inwestycji na morfologię cieków.

Gdy z przeprowadzonej OOŚ wynikały potrzeby:

− wykonania kompensacji przyrodniczej (w 20 postępowaniach);

− unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko (w 86 postępowaniach);
− monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia (w 58 postępowaniach);
− utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w dwóch postępowaniach),

regionalni dyrektorzy uwzględniali je w warunkach DŚU. W jednym
postępowaniu uzależniono warunki od wyników analizy porealizacyjnej
(utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania).

50

W 111 na 112 wydanych DŚU, regionalni dyrektorzy, zgodnie z art. 82
ust. 1 pkt 4 uooś, przedstawili stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ oraz postępowania w sprawie TGOŚ. W jednym przypadku regionalny dyrektor w Białymstoku w wydanej DŚU
dotyczącej budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku, nie wypełnił

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
obowiązku w zakresie postępowania w sprawie TGOŚ – na co zwrócił
uwagę generalny dyrektor w decyzji wydanej w ramach postępowania
odwoławczego.

Spośród 86 DŚU wydanych bez przeprowadzania OOŚ, w postępowaniach
wszczętych po 1 stycznia 2017 r., w 46 (53,5%) regionalni dyrektorzy skorzystali z możliwości jaką dała zmiana uooś od 2017 r. i wprowadzili istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, lub określili wymagania dotyczące ochrony środowiska niezbędne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji, w szczególności w projekcie budowlanym. Należy
jednak zauważyć, że zakres korzystania z tych możliwości był zróżnicowany w skali kraju. O ile w RDOŚ w Gdańsku i Poznaniu wprowadzono
ww. warunki lub wymagania we wszystkich DŚU, to w RDOŚ w Gorzowie
Wielkopolskim w żadnej z dziesięciu DŚU ich nie wprowadzono, a w RDOŚ
w Krakowie i Olsztynie było to na poziomie 25%.

Zdaniem NIK, celowe jest szersze korzystanie przez regionalnych dyrektorów z ww. uprawnienia, które ma na celu zapewnienie jak najlepszej
ochrony środowiska podczas realizacji przedsięwzięcia i jego późniejszej
eksploatacji lub użytkowania.
W uzasadnieniach wydanych DŚU po przeprowadzonej OOŚ, regionalni
dyrektorzy zawierali:

Uzasadnianie wydanych
DŚU

− informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa – we wszystkich 127 badanych DŚU;

− informacje w jaki sposób zostały wzięto pod uwagę i w jakim zakresie
uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie OŚ oraz uzgodnienia i opinie właściwych organów – w 124 na 127 DŚU;

− uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1pkt 4 uooś,
tj. stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ
oraz postępowania w sprawie TGOŚ – w 124 na 126 DŚU.
W toku kontroli, w ww. zakresie ujawniono, że:

− w uzasadnieniu do DŚU regionalnego dyrektora w Gdańsku, dotyczącej przedsięwzięcia Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV
Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń na odcinku Pelplin–Gdańsk Przyjaźń, nie zawarto informacji o sposobie wzięcia pod uwagę i zakresie,
w jakim zostało uwzględnione ustalenie, ujęte w aneksie nr II do raportu OŚ, dotyczące działania minimalizującego oddziaływanie przedsięwzięcia na chronione gatunki ptaków – bociana czarnego i bielika.
Działanie to miało polegać na zmianie technologii wykonania linii
400 kV na odcinku około 6 km , z początkowo przewidzianej w raporcie
OŚ – nadleśnej na śródleśną;

− w uzasadnieniu do DŚU regionalnego dyrektora w Gdańsku dotyczącej
przedsięwzięcia Gazyfikacja Skórcza, zawarto informację o uwzględnieniu w decyzji uzgodnienia dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP,
podczas gdy w sentencji tej decyzji nie ujęto wymagania chroniącego
środowisko, określonego przez ten organ (opisano wyżej w części Określanie w DŚU wymagań realizacji przedsięwzięcia – str. 43);
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− w DŚU regionalnego dyrektora w Poznaniu, dotyczącej przedsięwzięcia
Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie według wariantu II, nie zawarto uzasadnienia odstąpienia od obowiązku nasadzeń, pomimo że wymóg wskazania propozycji nasadzeń
kompensujących został zawarty w postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z ustaleniem zakresu raportu;

− w dwóch DŚU regionalnego dyrektora w Opolu nie uzasadniono stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4 uooś (w jednym DŚU
nie odniesiono się tylko do stanowiska w sprawie przeprowadzenia
ponownej OOŚ).

W 105 na 106 DŚU wydanych w ramach postępowań, w których nie
została przeprowadzona OOŚ, regionalni dyrektorzy stwierdzali brak
potrzeby przeprowadzenia OOŚ. W uzasadnieniach zawierali informacje
o uwzględnionych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1
uooś, tj.: rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia; jego usytuowaniu,
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska; rodzaju, cesze
i skali możliwego oddziaływania.

Terminowość wydawania
DŚU

W jednym przypadku regionalny dyrektor w Warszawie w uzasadnieniu
DŚU dotyczącej zmiany lasu na użytek rolny, nie wskazał wszystkich
informacji o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 uooś,
wynikających z art. 85 ust. 2 pkt 2 uooś, które powinny być uwzględnione
przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania OOŚ. W uzasadnieniu wskazano na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, wynikające
z art. 63 ust. 1 pkt 1 uooś oraz położenia projektowanego przedsięwzięcia
względem obszarów chronionych, co wynikało z art. 63 ust. 1 pkt 2 uooś
z pominięciem lit. e ww. przepisu w zakresie występowania gatunków
roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną. Brak było odniesienia się do uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 3 uooś w zakresie określenia zasięgu oddziaływania (art. 63 ust.1 pkt 3 lit. a). Brakowało również analizy oddziaływania
usunięcia fragmentu lasu na pozostałą część lasu, a tym samym charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, czasu trwania
oddziaływania, kumulowania się oddziaływań oraz wskazania możliwości
ograniczenia oddziaływania (art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c–g uooś).

W związku z brakiem szczegółowego uregulowania w uooś terminu wydawania DŚU, decyzje te (przyjmując, że są to sprawy skomplikowane), zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, powinny zostać wydane w terminie dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem terminów i okresów
niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa.

Na 233 wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dwie
decyzje o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań objęte
badaniem szczegółowym15, 117 (49,8%) decyzji zostało wydanych z przekroczeniem wskazanego terminu, z tego:
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15 Przy doborze spraw do badania, oprócz takich kryteriów jak lokalizacja przedsięwzięcia, rodzaj
przedsięwzięcia, jego wielkość, złożone odwołania od DŚU, typowano także przedsięwzięcia o długich
okresach prowadzonego postępowania, tj. od złożenia wniosku do wydania DŚU. Tym samym w badanej
próbie może celowo występować nadreprezentacja spraw o długim okresie prowadzenia postępowań.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
− 77 na 129 decyzji (59,7%) wydanych po przeprowadzeniu OOŚ, przy
maksymalnej liczbie dni postępowania w poszczególnych RDOŚ –
od 119 do 904;

− 40 na 106 decyzji (37,7%) wydanych bez przeprowadzaniu OOŚ, przy
maksymalnej liczbie dni postępowania w poszczególnych RDOŚ – od 33
do 489.
Terminowość wydawania rozstrzygnięć w sprawie wydania DŚU

Infografika nr 6
Terminowość wydawania rozstrzygnięć w sprawie wydania DŚU
liczba wydanych decyzji
w sprawie wydania DŚU – 235

liczba decyzji w sprawie
wydania DŚU
po przeprowadzeniu OOŚ
wydanych po wymaganym
terminie – 77
liczba decyzji w sprawie
wydania DŚU bez
przeprowadzenia OOŚ
wydanych po wymaganym
terminie – 40

129

106

po przeprowadzeniu OOŚ

bez przeprowadzenia OOŚ

77

904

– maksymalna liczba
dni postępowania
40

489
– maksymalna liczba

dni postępowania

Źródło: materiały własne NIK.

Okres prowadzenia postępowań (od złożenia wniosku do wydania DŚU)
wynosił natomiast odpowiednio:
− od 63 do 1640 dni w postępowaniach, w których przeprowadzano OOŚ;

− od 23 do 893 dni w postępowaniach, w których nie przeprowadzano OOŚ.

NIK zwraca uwagę, iż długi okres prowadzenia postępowań nie oznacza
w każdym przypadku przekroczenia terminu na wydanie decyzji, bowiem
na taki okres mają wpływ terminy formalnego oraz merytorycznego
uzupełnienia wniosków o wydanie DŚU (często wielokrotne); okresy
zawieszenia postępowania związane np. ze sporządzeniem raportu OŚ
czy na wniosek strony; okresy oczekiwania na uzupełnienie raportów OŚ,
a po ich uzupełnieniu przeprowadzeniu ponownego udziału społeczeństwa
oraz ponownego uzyskiwania uzgodnień i opinii od właściwych organów.

Ujawnione w toku kontroli przypadki przekroczenia omawianego terminu
regionalni dyrektorzy wyjaśniali głównie: skomplikowanym charakterem
badanych spraw; wielowątkowością rozpatrywanych zagadnień; niewystarczającą obsadą kadrową pracowników merytorycznych i ich dużą
rotacją przy jednocześnie bardzo dużej liczbie rozpatrywanych wniosków
(nawet ok. 25 spraw na jednego pracownika), wynikającej m.in. z przejęcia postępowań dotychczas prowadzonych przez organy gmin; potrzebą
przeprowadzenia wizji lokalnej; oczekiwaniem na specjalistyczne opinie
w zakresie np. weryfikacji oceny akustycznej, ochrony przyrody.

W przypadku przekroczenia terminu załatwienia sprawy organ zobowiązany jest, na podstawie Kpa, zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zawiadamianie stron
o niezałatwieniu sprawy
w terminie
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Stwierdzono jednak, niepełną realizację tego obowiązku w trzech kontrolowanych RDOŚ.
Przykłady

W RDOŚ w Gdańsku we wszystkich 25 przypadkach przekroczenia terminu
wydania DŚU nie dokonano wymaganego powiadomienia.

W RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim we wszystkich ośmiu przypadkach przekroczenia terminu wydania DŚU nie dokonano wymaganego powiadomienia.

Przedstawienie
stanowiska w trybie
art. 75 ust. 5
uooś w sprawie
przedsięwzięcia Droga
wodna łącząca Zalew
Wiślany z Zatoką
Gdańską

W RDOŚ w Rzeszowie w pięciu z 15 postępowań, w których przekroczono termin
wydania DŚU, a także w ośmiu postępowaniach, w których przekroczono termin
wskazany w trybie art. 36 Kpa – nie określono nowego.

Analiza postępowania w sprawie przedstawienia stanowiska, w trybie
art. 75 ust. 5 uooś, dotyczącego drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską wykazała, że na wniosek RDOŚ w Olsztynie, regionalny dyrektor w Gdańsku w czerwcu 2018 r. określił w swoim stanowisku
warunki realizacji przedsięwzięcia i wskazał 14 zagadnień wymagających
wyjaśnienia albo uzupełnienia raportu OŚ.

Po kolejnym wniosku RDOŚ w Olsztynie o wyrażenie opinii, przedłożonej wraz z aneksem do raportu OŚ, regionalny dyrektor w Gdańsku,
w stanowisku z dnia 23 października 2018 r.: określił warunki realizacji
ww. przedsięwzięcia; określił wymagania dotyczące ochrony środowiska
konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym; wskazał na potrzebę nałożenia na wnioskodawcę obowiązków przeprowadzenia działań
kompensacyjnych i minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia
na środowisko; określił wytyczne w zakresie monitoringu przyrodniczego
i analizy porealizacyjnej.
W powyższym stanowisku regionalny dyrektor nie zawarł jednak informacji:

− o znaczącym negatywnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 PLH28007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, w związku
z utratą 1,089% priorytetowego siedliska *1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny), będącego przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura
2000.

− o nieprzeanalizowaniu przez wnioskodawcę w aneksie do raportu OŚ:
wpływu wybranej technologii budowy falochronów w porcie osłonowym na wzrost populacji obcych gatunków ichtiofauny, wpływu prac
związanych z utrzymaniem funkcjonowania toru wodnego w okresie
zimowym na awifaunę oraz nieomówieniu wyników modelowania
ruchu rumowiska po realizacji inwestycji.
oraz nie określił:

− warunku zaprojektowania przez inwestora funkcjonalnych przejść dla
zwierząt (innych niż zaproponowane przez inwestora zejścia do kanału
żeglugowego oraz nawierzchni jednego z dwóch mostów);

− obowiązku utworzenia strefy ciszy i wytycznych prowadzenia monitoringu wykorzystania tego obszaru przez ptaki
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Na ww. zagadnienia wskazali w piśmie z dnia 12 października 2018 r. dwaj
członkowie zespołu ds. przygotowania stanowiska, powołanego w RDOŚ
w Gdańsku (Kierownik Oddziału Realizacji Ochrony i Naczelnik Wydziału Obszarów Chronionych). W swoim piśmie wskazali także na zaniżenie
w raporcie OŚ i aneksie do raportu OŚ o co najmniej 150 ha powierzchni
utraconego ww. priorytetowego siedliska.

Regionalny dyrektor w Gdańsku wyjaśnił, że zespół miał na celu weryfikację i analizę przedłożonych dokumentów oraz doradzanie, a nie rozstrzygnięcie problemu. Zdaniem regionalnego dyrektora, informacje zawarte
w raporcie OOŚ i aneksie do niego były wystarczające do wydania opinii.
Ubytek powierzchni siedliska *1150 na poziomie 1,089% nie stanowił
według niego znaczącego negatywnego oddziaływania w rozumieniu art. 3
pkt 17 uooś. Ponadto wyjaśnił, że rozwiązania dotyczące migracji zwierząt ujęte w raporcie OŚ i aneksie do niego były jego zdaniem skuteczne,
a utworzenie strefy ciszy nie było konieczne.

Zdaniem NIK, działania regionalnego dyrektora w Gdańsku dotyczące opiniowania przedmiotowego przedsięwzięcia były w ww. zakresie nierzetelne. Pominięcie w stanowisku istotnych krytycznych uwag, specjalnie
powołanego eksperckiego zespołu, mogło mieć znaczący wpływ na wynik
postępowania prowadzonego przez regionalnego dyrektora w Olsztynie.

Zdjęcie nr 9
Przekop Mierzei Wiślanej

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Zdjęcia nr 10–11
Przedmioty ochrony obszaru ochrony Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana,
m.in.: szarytka morska, wydra

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.
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Prawidłowość
postępowań w sprawach
wydania DŚU

Szczegółowe badanie 233 spraw zakończonych wydaniem DŚU i dwóch
spraw zakończonych wydaniem stanowiska w trybie art. 75 ust. 5 uooś
wykazało nieprawidłowości w 14 sprawach (6,0%), które zdaniem NIK
miały wpływ na wynik postępowania i w konsekwencji stworzyły ryzyko niezapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska w rejonie
oddziaływania planowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji lub
eksploatacji. Nieprawidłowości te polegały na:
− przeprowadzeniu dwóch postępowań na podstawie wniosków niespełniających wymogów formalnych (opis w punkcie 5.1.1);

− wydaniu jednego postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ
bez wskazania przesłanki takiego rozstrzygnięcia (opis w punkcie 5.1.1);

− wydaniu trzech postanowień o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ
dla trzech przedsięwzięć liniowych w województwie warmińsko-mazurskim, podczas gdy zakres szczegółowości wniosku (zakres
zbliżony do raportu OŚ) wskazywał na potrzebę przeprowadzenia OOŚ;

− wydaniu trzech DŚU na postawie raportów OŚ, w których nie zawarto istotnych elementów związanych z określeniem przewidywanego
oddziaływania (opis w punkcie 5.1.2);
− wydaniu DŚU na podstawie raportu OŚ zawierającego nieprawdziwe
dane (opis w punkcie 5.1.2);

− nieogłoszeniu informacji o postępowaniu w sprawie wydania DŚU
(opisano w punkcie 5.1.3);
− nieuwzględnieniu w DŚU warunków organu uzgadniającego (opis
w punkcie 5.1.4);

− niezasadne określenie braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla
przedsięwzięcia liniowego (gazociąg międzysystemowy) na terenie
województwa mazowieckiego, w stanowisku wydanym w trybie art. 75
ust. 5 uooś (opis w punkcie 5.1.1);

− pominięcie istotnych krytycznych uwag w sprawie negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia (droga wodna łącząca Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską), w stanowisku wydanym w trybie art. 75 ust. 5 uooś
(opis w punkcie 5.1.4).
W toku kontroli ujawniono także, iż:

− regionalny dyrektor w Poznaniu wydał dwie DŚU niezapewniające w pełni realizacji obowiązków w zakresie ochrony przyrody, na co wskazał
generalny dyrektor w decyzjach wydanych w wyniku przeprowadzenia
postępowania odwoławczego. Generalny dyrektor w swoich decyzjach,
zmieniających w części ww. decyzje regionalnego dyrektora, m.in.:
y w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Dobudowa trzeciego
pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A2
na odcinku od węzła ‚Poznań Zachód̕ do węzła ‚Poznań Krzesiny̕
– wprowadził zapisy obligujące do weryfikacji skuteczności dokonanych nasadzeń po dwóch latach od ich wykonania, jak również
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objęcia wszystkich prowadzonych prac w tym zakresie nadzorem
specjalisty – botanika, który wskaże skład gatunkowy, odpowiedni
termin oraz sposób pielęgnacji nasadzonej roślinności,

y w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu
przez linie kolejową E22: uchylił zapis dopuszczający odstąpienie
od wymogu wycinki drzew poza sezonem lęgowym w przypadku
prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew i krzewów; wprowadził obowiązek pielęgnowania drzew i krzewów, przez
okres 10 lat od oddania inwestycji do eksploatacji oraz prowadzenia
pod nadzorem botanika prac polegających na sadzeniu i pielęgnacji roślinności; doprecyzował, że w skład nadzoru przyrodniczego
powinien wchodzić botanik, ornitolog, chiropterolog i herpetolog16;

− regionalny dyrektor w Poznaniu wydał DŚU dla przedsięwzięcia Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
zawierającą treść niezgodną z danymi podanymi w KIP. W decyzji była
mowa m.in. o przepompowni, mimo że dane podane w KIP nie zawierały takiej informacji;

− regionalny dyrektor w Gorzowie Wielkopolskim w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kargowej
nie zawiadomił stron o zebranym materiale dowodowym i możliwości
wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów, pomimo
takiego obowiązku wynikającego z art. 10 Kpa. Organ w tym samym
dniu wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ oraz DŚU, z powodu, jak wyjaśniono, konieczności wydania decyzji w jak najkrótszym terminie ze względu na zagrożenie nieotrzymania
przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich.

Infografika nr 7
Prawidłowość postępowań w sprawie wydania DŚU

po przeprowadzeniu OOŚ – 128
bez przeprowadzenia OOŚ
– 106
liczba wydanych DŚU
bez przeprowadzenia OOŚ
(106), w których
stwierdzono brak
spełnienia wymagań
przepisów uooś – 1

liczba wydanych
DŚU i stanowiska
w trybie art. 75
ust. 5 uooś
– 234

liczba wydanych DŚU
po przeprowadzeniu OOŚ
lub przedstawieniu stanowiska
przez RDOŚ (128), w których treści
(sentencja lub uzasadnienie)
stwierdzono brak spełnienia
wymagań przepisów uooś
lub niezgodność ze stanem
faktycznym – 9
W TYM

2,

W KTÓRYCH SPOWODOWANO

RYZYKO NIEZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH
WARUNKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA NA ETAPIE
REALIZACJI LUB EKSPLOATACJI PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Źródło: materiały własne NIK.

16 Specjaliści zajmujący się badaniem odpowiednio: roślin, ptaków, nietoperzy, płazów i gadów.
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Uwzględnienie
w postępowaniach
o wydanie DŚU
opinii rkooś

W okresie objętym kontrolą tylko w trzech postępowaniach, spośród 3903
DŚU / decyzji odmawiających określenia środowiskowych uwarunkowań,
regionalni dyrektorzy zasięgali opinii regionalnych komisji do spraw ocen
oddziaływania na środowisko (w RDOŚ w Bydgoszczy, Gdańsku i Warszawie).
Regionalni dyrektorzy wyjaśniali, iż z możliwości zasięgania opinii
komisji korzystano sporadycznie, gdyż jest ona organem opiniodawczo-doradczym, z którego wiedzy dyrektor może korzystać gdy uzna, że jest
taka potrzeba i gdy występują kwestie wymagające oceny członków komisji. Kierowanie sprawy pod obrady komisji wiąże się także z wydłużeniem
czasu załatwienia sprawy. Regionalny dyrektor w Krakowie poinformował, że rkooś nie została wyłoniona.

Zdaniem NIK, korzystanie przez regionalnych dyrektorów w tak niewielkim stopniu z opinii rkooś, nawet w przypadku dużych i niejednokrotnie
budzących obawy strony społecznej lub Komisji Europejskiej przedsięwzięć, wskazuje na niedostateczne korzystanie z możliwości rozszerzania i pogłębiania oceny prawidłowości analizy wpływu przedsięwzięć
na środowisko przez rkooś. Jak wskazują opisane wyniki udziału rkooś
w Warszawie w ocenie raportu OŚ dotyczącego Wschodniej Obwodnicy
Warszawy (co opisano w punkcie 5.1.2), opinie rkooś mogą stanowić istotny element w zapewnieniu prawidłowego przeprowadzenia OOŚ, a tym
samym rozstrzygnięć w zakresie wydawania DŚU.
5.1.5. Wydawanie przez generalnego dyrektora, jako organu
II instancji, rozstrzygnięć w postępowaniach o wydanie DŚU
lub przeprowadzania OON
Postępowania
odwoławcze organu
II instancji

W okresie objętym kontrolą generalny dyrektor prowadził 368 postępowań w wyniku odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane
przez regionalnych dyrektorów w toku postępowań dotyczących DŚU oraz
129 zażaleń na postanowienia dotyczące obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Generalny dyrektor w wyniku rozpatrzenia odwołań i zażaleń wniesionych w związku z postępowaniami o wydanie DŚU, wydał 210 decyzji
i postanowień, w tym: 48 utrzymujących w mocy zaskarżone orzeczenie
organu pierwszej instancji; 77 uchylających zaskarżone orzeczenie organu pierwszej instancji w całości albo w części i w tym zakresie rozstrzygających co do istoty sprawy, albo umarzających postępowanie organu
pierwszej instancji w całości albo w części; 41 umarzających postępowanie odwoławcze; 44 uchylających zaskarżoną decyzję albo postanowienie w całości i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
organ pierwszej instancji.
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W wyniku rozpatrzenia zażaleń wniesionych w związku z postępowaniami dotyczącymi obowiązku przeprowadzenia OOŚ na obszar Natura 2000
generalny dyrektor wydał 118 postanowień, w tym: 59 utrzymujących
w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji; 40 uchylających zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji w całości
albo w części i w tym zakresie orzekł, co do istotny sprawy, albo umorzył
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postępowanie organu pierwszej instancji w całości albo w części; 19 uchylających zaskarżone postanowienie w całości i przekazujących sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Generalny dyrektor w 61 przypadkach stwierdził niedopuszczalność
odwołania albo zażalenia, lub stwierdził uchybienie terminu do wniesienia
odwołania albo zażalenia od orzeczeń regionalnych dyrektorów, wydanych w sprawach dotyczących DŚU oraz wydał dziewięć takich postanowień w sprawach dotyczących stwierdzenia obowiązku przeprowadzania
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Spośród 242 DŚU lub decyzji i jednego postanowienia odmawiających
ustalenia środowiskowych uwarunkowań, wydanych przez kontrolowanych regionalnych dyrektorów, od 48 decyzji wniesiono odwołania,
a na jedno postanowienie zażalenie. Z tego w siedmiu przypadkach stwierdzono niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu na złożenie
odwołania, a w kolejnych pięciu przypadkach odwołania pozostawiono
bez rozpatrzenia albo strona je wycofała.

Na 36 odwołań i zażaleń, w jednym przypadku regionalny dyrektor
w Poznaniu uznał, że wniosek inwestora zasługuje na uwzględnienie
i na podstawie art. 132 § 1 i 2 Kpa, zmienił treść DŚU, a pozostałe odwołania i zażalenie przekazano do generalnego dyrektora, jako organu
II instancji. Ujawniono przy tym, że regionalny dyrektor w Krakowie dokumentację czterech z ośmiu spraw przekazał do GDOŚ w terminie od ośmiu
do 54 dni od wniesienia odwołania, pomimo że był zobowiązany, na podstawie art. 133 Kpa, do przekazania akt sprawy w terminie siedmiu dni.
Po rozpatrzeniu omawianych odwołań i zażalenia generalny dyrektor17:

− utrzymał w mocy decyzję regionalnego dyrektora (cztery postępowania);

− uchylił zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie orzekł,
co do istoty sprawy (10 postępowań), dostrzegając potrzebę doprecyzowania treści DŚU lub jej załączników, albo odmawiając zgody
na realizację przedsięwzięcia, w związku z wejściem w życie nowych
przepisów o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
− umorzył postępowanie odwoławcze (cztery postępowania);

− uchylił zaskarżoną decyzję oraz postanowienie i przekazał do ponownego rozpatrzenia (dwa postępowania) – w jednym ze względu
na potrzebę uzupełnienia materiałów dowodowych, a w drugim
ze względu na niedopuszczalność odmowy w formie postanowienia18.

Przyczyny uchylenia przez generalnego dyrektora w części lub w całości
rozstrzygnięć, wynikających z niepełnych działań regionalnych dyrektorów, opisano rozdziale 5.1 niniejszej Informacji (str. 38, 43–44, 49).

17 W jednej sprawie generalny dyrektor wydał dwie decyzje – jedną umarzającą postępowanie
odwoławcze dla odwołań wniesionych przez osoby niebędące stronami, w trybie art. 138
§ 1 pkt 3 Kpa, drugą uchylającą decyzje w części, w trybie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa.

18 Generalny dyrektor uchylił ww. postanowienie ze względu na naruszenie przepisów
postępowania (art. 61, art. 61a § 1 oraz art. 104 Kpa). Po ponownym rozpatrzeniu sprawy
regionalny dyrektor w Krakowie wydał, na podstawie art. 104 Kpa, decyzję odmawiającą
wydania DŚU, w związku z niezgodnością planowanego przedsięwzięcia z MPZP.
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Pozostałych 16 spraw znajdowało się w toku rozpatrywania. Dotyczyło
to m.in. następujących przedsięwzięć:

− Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17
na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł ‚Drewnica̕(z węzłem)
na dr. S8 – do km ok. 3+600, co opisano w punkcie 5.1.5;
− Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17
na parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km
ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła);
− Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka (odwołanie skierowane do GDOŚ zostało w grudniu 2018 r. przekazane do Ministerstwa Środowiska);

− Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, co opisano w punkcie 5.1.5;

− Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo (po uchyleniu w 2018 r. przez NSA wyroku WSA w Warszawie,
WSA po ponownym rozpatrzeniu sprawy uchylił zaskarżoną decyzję
generalnego dyrektora z 2017 r. i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania);

Terminowość
rozstrzygnięć
w badanych
postępowaniach
odwoławczych

− Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć
pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii
Stanisławów–Narew, Stanisławów–Siedlce Ujrzanów, Kozienice–Siedlce
Ujrzanów (złożono 49 odwołań).
W wyniku analizy postępowań odwoławczych dotyczących 13 z 42 postępowań o najdłuższym okresie ich prowadzenia (ponad 500 dni), ustalono że:

− generalny dyrektor wydawał swoje rozstrzygnięcia w terminie
od 56 do 804 dni (od wszczęcia postępowania do wydania rozstrzygnięcia i po uwzględnieniu czasu niewliczanego, na podstawie art. 35
§ 5 Kpa do terminu załatwienia spraw). Tym samym generalny dyrektor nie dotrzymał miesięcznego terminu przewidzianego art. 35
§ 3 Kpa na załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym;

− w siedmiu z 13 badanych postępowań odwoławczych, w których sąd
administracyjny uchylił rozstrzygnięcia organu II instancji, generalny dyrektor wydawał ponowną decyzję / postanowienie w terminie
od 142 do 588 dni od daty zwrotu akt przez właściwy sąd administracyjny, tj. z przekroczeniem miesięcznego terminu przewidzianego
art. 35 § 3 Kpa (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych
do terminów załatwienia spraw, na podstawie art. 35 § 5 Kpa,).

Łączny czas badanych postępowań odwoławczych, liczony od dnia złożenia odwołania do dnia wydania ostatecznego rozstrzygnięcia generalnego
dyrektora, wyniósł od 584 do 1156 dni.
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Przekroczenia terminu na załatwienie spraw w postępowaniu odwoławczym wyjaśniano ich szczególnie skomplikowanym charakterem,
a jednocześnie koniecznością rozpatrywania całości sprawy, w tym
dokonania analizy wszystkich wariantów przedsięwzięcia, z uwzględnie-
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niem wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Wskazywano także
na konieczność rozpatrywania do danej sprawy odwołań wielu podmiotów, a także na nadmierną liczbą postępowań administracyjnych prowadzonych w GDOŚ.

W stosunku do 110 rozstrzygnięć generalnego dyrektora w sprawach
dotyczących DŚU, strony wniosły do sądu administracyjnego skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki kończące
postępowanie względem danego rozstrzygnięcia generalnego dyrektora w stosunku do 98 spraw (w tym pięć rozstrzygnięć WSA wydanych
przed badanym okresem, które trafiły następnie do NSA, oraz trzy wyroki
WSA po ponownym rozpatrzeniu sprawy). W ww. sprawach: oddalono
skargi w 58 sprawach; odrzucono skargi albo umorzono postępowania
w 23 sprawach, uchylono rozstrzygnięcia generalnego dyrektora
w 17 sprawach. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w 11 sprawach (na 28 rozpatrywanych spraw).
Wyniki analizy wybranych postępowań odwoławczych, których nie rozstrzygnięto do czasu zakończenia czynności kontrolnych, przedstawiono
niżej.

Przedsięwzięcie Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
– lokalizacja Nowy Świat

Działania GDOŚ
w wybranych
postępowaniach
nierozstrzygniętych
do czasu zakończenia
czynności kontrolnych

W dniach 8 i 17 stycznia 2019 r. do generalnego dyrektora wpłynęły odwołania: Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r., Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków” z dnia 28 grudnia
2018 r., Stowarzyszenia „Towarzystwo Ochrony Przyrody” z dnia 31 grudnia 2018 r., Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia” z dnia 2 stycznia
2019 r. oraz Stowarzyszenia „Straż Ochrony Przyrody w Polsce” z dnia
2 stycznia 2018 r. od decyzji regionalnego dyrektora w Olsztynie z dnia
5 grudnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
– lokalizacja Nowy Świat”.

Równocześnie z postępowaniem odwoławczym generalny dyrektor prowadził postępowanie w związku z wniesionymi przez Stowarzyszenie
„Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków” oraz Stowarzyszenie
Ekologiczne „Eko-Unia” zażaleniami na postanowienie regionalnego
dyrektora w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.
AZ.70, nadające powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
W dniu 19 marca 2019 r. generalny dyrektor utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

Generalny dyrektor, pismem z dnia 9 lipca 2019 r., wezwał dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (inwestora) do złożenia uzupełnień i wyjaśnień,
co do treści raportu OŚ. Z tego też względu, a także z uwagi na konieczność
dokonania analizy uzupełnienia do raportu przedłożonego przez inwestora w odpowiedzi na powyższe wezwanie, generalny dyrektor wyznaczył
nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 grudnia 2019 r. Pismem
z dnia 2 września 2019 r., będącym odpowiedzią na skargę Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków” z dnia 8 sierpnia
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2019 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania, generalny dyrektor
przekazał akta postępowania odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie. Generalny dyrektor prowadził postępowanie odwoławcze, w ramach którego m.in.: analizowany był materiał
dowodowy przedłożony przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
w tym raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami. Generalny dyrektor, obwieszczeniem
z dnia 21 października 2019 r., poinformował społeczeństwo o prowadzonym postępowaniu, w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją
sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie od 28 października
2019 r. do 26 listopada 2019 r. Generalny dyrektor zawiadomieniem z dnia
6 listopada 2019 r. poinformował strony postępowania, że w sprawie zgromadzony został cały materiał dowodowy (w tym uzupełnienie raportu
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) oraz,
że można zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Przedsięwzięcie Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu
drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku
od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł ‚Zakręt̕ (bez węzła)
W dniu 17 stycznia 2019 r. do generalnego dyrektora, wpłynęło odwołanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2019 r.
od DŚU regionalnego dyrektora w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2018 r.
Łącznie w okresie styczeń – lipiec 2019 r. do generalnego dyrektora wpłynęło 561 odwołań od ww. decyzji.

Pismem z dnia 22 maja 2019 r. Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesołej” wezwało generalnego dyrektora do usunięcia naruszenia prawa,
a następnie w dniu 26 lipca 2019 r. wniosło do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez
generalnego dyrektora postępowania odwoławczego oraz skargę na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji regionalnego dyrektora w Białymstoku.
Generalny dyrektor w dniu 11 września 2019 r. przekazał do WSA w Warszawie odpowiedzi na obydwie skargi, wnosząc o ich oddalenie. W opinii
generalnego dyrektora postępowanie odwoławcze nie było prowadzone
w sposób przewlekły, a niedotrzymanie ustawowego miesięcznego terminu załatwienia sprawy wynikało z przyczyn niezależnych od organu, jak
i skomplikowanego charakteru sprawy. Dokumentacja sprawy wynosiła
około 50 segregatorów i teczek z dokumentami. Ze złożonych wyjaśnień
wynika, iż nadal napływają pisma odwoławcze do GDOŚ.
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W ramach postępowania odwoławczego generalny dyrektor m.in.: w dniu
7 stycznia 2019 r., przekazał do RDOŚ w Białymstoku pięć odwołań, które wpłynęły bezpośrednio do organu II instancji; postanowieniem z dnia
22 lutego 2019 r. wyłączył jednego z pracowników z udziału w postępowaniu odwoławczym; w okresie od 5 czerwca 2019 r. do 23 lipca 2019 r.
wystosował 330 wezwań do wnoszących odwołania o wykazanie interesu
prawnego oraz uzupełnienie braków formalnych. Ponadto wyjaśniono,
że podstawową zasadą postępowania administracyjnego (określoną
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w art. 138 § 1 Kpa) jest obowiązek łącznego rozpatrzenia przez organ
odwoławczy w jednym terminie wszystkich skutecznie wniesionych
odwołań. Na gruncie przedmiotowej sprawy oznacza to rozpatrzenie 561
odwołań od decyzji regionalnego dyrektora w Białymstoku, co ma oczywisty wpływ na czas procedowania.

Przedsięwzięcie Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu
drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku
węzeł ‚Drewnica̕ (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600.

W dniu 28 grudnia 2017 r. do generalnego dyrektora wpłynęło odwołanie Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
„Woda i Przyroda” na DŚU z dnia 24 listopada 2017 r.

W ramach postępowania odwoławczego generalny dyrektor w dniu
15 stycznia 2018 r. zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
(dalej: „RZGW”), o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
O tym wystąpieniu generalny dyrektor poinformował strony postępowania zawiadomieniami z dnia 29 stycznia 2018 r., jednocześnie wyznaczając
nowy termin załatwienia sprawy na dzień 16 marca 2018 r. Jako przyczynę wskazał zmianę stanu prawnego i konieczność uzyskania uzgodnienia
organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych.

Dyrektor RZGW pismem z dnia 6 lutego 2018 r. wezwał generalnego
dyrektora do usunięcia braków formalnych pisma z dnia 15 stycznia
2018 r. w zakresie przekazania wersji papierowej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie (dalej: „GDDKiA”)
przekazała żądane dokumenty w dniu 13 marca 2018 r, a generalny dyrektor przekazał je RZGW w dniu 14 marca 2018 r.
W związku z pismem RZGW z dnia 28 marca 2018 r. generalny dyrektor
wezwał, w dniu 12 kwietnia 2018 r., GDDKiA do przedłożenia w terminie
30 dni wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku ze zmianą przepisów ustawy – Prawo wodne, w RZGW w dniu
29 sierpnia 2018 r. wydano postanowienie umarzające postępowanie
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Po zebraniu całego materiału dowodowego, generalny dyrektor, działając
na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 Kpa, zawiadomieniem z dnia
2 października 2018 r., poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej
postępowanie. W zawiadomieniu wskazano, że decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych „Woda i Przyroda” WiP, w dniu 12 października 2018 r.
zapoznał się z aktami sprawy, a następnie pismem z dnia 31 października
2018 r. (data wpływu: 2 listopada 2018 r.) przedstawił swoje dodatkowe
uwagi do dokumentacji sprawy.
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Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy generalny dyrektor zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. poinformował strony o wyznaczeniu
nowego terminu jej rozpatrzenia na dzień 15 czerwca 2019 r.

Wskazać należy, że akta sprawy były także udostępniane przedstawicielowi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki w dniu 3 czerwca
2019 r. i 10 czerwca 2019 r. W dniu 3 czerwca 2019 r. organizacja ta złożyła
także pismo ze swoim stanowiskiem w sprawie.

Generalny dyrektor zawiadomieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. poinformował strony o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy na dzień
19 sierpnia 2019 r., a następnie zawiadomieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r.
poinformował o wyznaczeniu kolejnego terminu sprawy na dzień 30 listopada 2019 r.
Przedsięwzięcie realizowane w miejscowości Stobnica,
gmina Oborniki

W dniach od 10 lipca do 20 sierpnia 2018 r. generalny dyrektor przeprowadził kontrolę działań regionalnego dyrektora w Poznaniu w odniesieniu
do przedsięwzięcia realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206,
53 w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki, w tym m.in. postępowania
w sprawie uzgodnienia projektu MPZP dla terenu obejmującego ww. działki;
postępowania w sprawie określenia warunków prowadzenia robót dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego
i budynku gospodarczego wraz z elementami infrastruktury technicznej
na ww. działkach; postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla ww. przedsięwzięcia; wszelkich
innych postępowań administracyjnych oraz korespondencji w odniesieniu
do przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedmiotem kontroli była analiza ww. postępowań oraz wydanych w ich toku rozstrzygnięć pod kątem
zgodności z przepisami prawa, w szczególności pod kątem prawidłowości
ustaleń dokonanych w zakresie faktycznego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Notecka (PLB300015) oraz w zakresie właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia w kontekście konieczności
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zaleceniach
pokontrolnych stwierdzono m.in. w związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko realizowanym bez uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, co nie zostało uwzględnione w procesie autoryzacji
przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wprowadzenie w błąd co do
faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia (która jest większa niż 2 ha), RDOŚ w Poznaniu powinien wznowić postępowanie zakończone decyzją z dnia 6 maja 2015 r., znak
WPN-I.670.38.2014.JP.7, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 albo 145 § 1 pkt 5 Kpa.
Dodatkowo należy wskazać, że w sprawach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszar Natura 2000 RDOŚ
w Poznaniu powinien dogłębniej weryfikować raporty o oddziaływaniu
na środowisko/na obszar Natura 2000 pod kątem zawartej w nich metodyki
inwentaryzacji prowadzonych przez autorów. W sytuacji braku pewności,
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co do źródła danych zawartych w raporcie organ powinien wzywać inwestora do przedłożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień. Dodatkowo wszelkie
ustalenia istotne dla sprawy powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniach rozstrzygnięć. Zgodnie z art. 107 § 3 Kpa uzasadnienie faktyczne
postanowienia powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które
organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn,
z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, natomiast uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej postanowienia, z przytoczeniem przepisów prawa. Ponadto wszystkie dowody
zgromadzone w sprawie powinny zostać ocenione z zachowaniem zasady
zawartej w art. 80 Kpa, zaś ocena ta powinna znaleźć odzwierciedlenie
w uzasadnieniu postanowienia.
Regionalny dyrektor w Poznaniu, po uprzednim wznowieniu postępowania, decyzją z kwietnia 2019 r. uchylił swoją ostateczną decyzję z maja
2015 r. (więcej w punkcie 5.2.3). Inwestor zaskarżył ww. decyzję, zarzucając m.in. naruszenie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa.

W lipcu 2019 r. generalny dyrektor utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję regionalnego dyrektora w Poznaniu, a inwestor we wrześniu 2019 r.
wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zdjęcie nr 12
Po prawej realizowane przedsięwzięcia w miejscowości Stobnica

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Zdjęcia nr 13–15
Przedmioty ochrony obszaru ochrony Natura 2000 Puszcza Notecka,
m.in.: włochatka zwyczajna, zimorodek, dzięcioł czarny

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.
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Działania generalnego
dyrektora w zakresie
oceny prawidłowości
wydawania DŚU

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w zakresie wydawania DŚU,
generalny dyrektor, któremu przysługują prawa strony w postępowaniu
administracyjnym lub w postępowaniu przed sądem administracyjnym,
kieruje, na podstawie art. 76 uooś, wystąpienie, którego treścią może być
w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności takiej decyzji.

W badanym okresie generalny dyrektor prowadził, na podstawie art. 76
uooś, działania w zakresie oceny prawidłowości wydawania DŚU, wynikające z 117 pism i wniosków skierowanych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne podmioty (w tym dziewięć od regionalnych dyrektorów).
W 87 sprawach generalny dyrektor nie stwierdził okoliczności uzasadniających podejmowanie czynności procesowych przed sądami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi lub organami
samorządu terytorialnego. W siedmiu przypadkach generalny dyrektor
skierował w trybie art. 76 uooś wystąpienia do organów samorządu terytorialnego albo samorządowego kolegium odwoławczego. W czterech
przypadkach organy te stwierdziły nieważność decyzji lub ją uchyliły,
w dwóch przypadkach odmówiły ich uchylenia, w jednym przypadku
postępowanie zostało umorzone. Ponadto w jednej sprawie, generalny
dyrektor przystąpił do postępowania prowadzonego przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Uwagę zwraca niska liczba kierowanych do GDOŚ przez regionalnych
dyrektorów zgłoszeń dotyczących potrzeby oceny prawidłowości wydania
DŚU. Wynika ona, zdaniem NIK, z braku działań regionalnych dyrektorów w celu weryfikacji treści wydanych DŚU przez inne organy, co zostało
przedstawione w punkcie 5.2 niniejszej Informacji.

Po zmianie z dniem 24 września 2019 r. brzmienia art. 76 uooś, uprawnienia do kierowania do organów wydających DŚU lub organów wyższego
stopnia w stosunku do tych organów, wystąpienia w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu DŚU, którego treścią może być wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, posiada także regionalny dyrektor.

5.2. Opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania lub zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, obowiązku
przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000, a także uzgadnianie warunków
realizacji przedsięwzięcia
Prawidłowość realizacji
zadań regionalnych
dyrektorów w zakresie
opiniowania potrzeby
przeprowadzania
OOŚ i OON, oraz
generalnego dyrektora
i regionalnych dyrektorów
w uzgadnianiu WRP
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Regionalni dyrektorzy w większości badanych spraw prawidłowo realizowali zadania w zakresie wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub zakresu raportu OŚ
na podstawie kompletnych dokumentów, a generalny dyrektor i regionalni
dyrektorzy w zakresie wydawanie rozstrzygnięć w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzania OOŚ lub OON
na podstawie kompletnych dokumentów i po uwzględnieniu wyników
przeprowadzonej OOŚ lub OON.
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Ujawniono jednak przypadki nieprawidłowości w realizacji powyższych zadań, które stworzyły ryzyko niezapewnienia wystarczających
warunków dla ochrony środowiska lub ochrony przyrody w obszarze
oddziaływania planowanych przedsięwzięć, na etapie ich realizacji oraz
eksploatacji.

Stwierdzono także, że ww. organy nie zapewniły w większości badanych
spraw, dotrzymania terminów ich załatwienia, określonych w uooś.

Regionalni dyrektorzy pełnią bardzo istotną rolę w systemie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć przeprowadzanych
przez inne organy, wskazane w uooś. W postępowaniach o wydanie DŚU
dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzania OOŚ, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu OŚ. W postępowaniach
o wydanie DŚU dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wydają natomiast opinie w sprawie wymaganego
zakresu raportu OŚ.

Zadania
generalnego dyrektora
i regionalnych dyrektorów
w postępowaniach
w sprawie OOŚ i OON
prowadzonych
przez inne organy

Ponadto dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzono OOŚ, generalny
dyrektor19 i regionalni dyrektorzy uzgadniają na potrzeby wydania DŚU
warunki realizacji przedsięwzięcia.

Z kolei dla przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco
oddziaływać na środowisko, w ramach oceny czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
regionalni dyrektorzy mogą stwierdzić obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, określając
obowiązek przedłożenia raportu ON i jego zakres, a w dalszych etapach
takiego postępowania – dokonują rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz uzgadniają warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie jego oddziaływania
na obszar Natura 2000.
Od zapewnienia przez regionalnych dyrektorów rzetelnego postępowania
w powyższym zakresie zależy czy zapewnione zostaną warunki do ochrony obszarów Natura 2000, znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych przedsięwzięć.
5.2.1. Rozpatrywanie przez regionalnych dyrektorów wniosków
innych organów właściwych do wydania DŚU, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko lub ustalenia zakresu raportu OŚ i wydawanie
opinii w tym zakresie

W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. do objętych
kontrolą regionalnych dyrektorów wpłynęło 28131 wniosków o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia OOŚ oraz 47 wniosków o wydanie
opinii w sprawie zakresu raportu OŚ. Regionalni dyrektorzy wydali 4348
opinii, w których stwierdzili potrzebę przeprowadzenia OOŚ, 42 opinie

19 Dotyczy tylko inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar
rezerwatu przyrody.

Wnioski o wydanie opinii
rozpatrywane
przez regionalnych
dyrektorów
i ich rozstrzygnięcia
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o zakresie raportu OŚ oraz 19455 opinii, stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ, z tym że w 37,7% tych opinii (7327) wskazali
na konieczność określenia w DŚU:
− istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia;

− wymagań dotyczących ochrony środowiska niezbędnych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, w szczególności
w projekcie budowlanym;
− obowiązku dotyczącego działań w zakresie unikania, zapobiegania,
ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto regionalni dyrektorzy, oprócz łącznie 18 przypadków: odmowy
wszczęcia postępowania; pozostawienia wniosku bez rozpoznania; przekazania wniosku zgodnie z właściwością; zwrócenia wniosku, w:
− 211 przypadkach umorzyli postępowanie w związku z jego bezprzedmiotowością;
− 3867 przypadkach zastosowali inne rozstrzygnięcie, polegające głównie na stwierdzeniu braku podstawy do wydania opinii (np.: przedsięwzięcie nie wymagało uzyskania DŚU; przedsięwzięcie już zostało
zrealizowane; organ zakończył postępowanie; wycofano wniosek),
a także m.in. odmowie wydania opinii w związku z: brakiem kompletnego wniosku; niezgodnością z MPZP, zaliczeniem przedsięwzięcia
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; brakiem kompetencji do wydania opinii.

Wnioski objęte badaniem
i ich zgodność formalna
oraz kompletność
merytoryczna

Zdaniem NIK, znaczny udział spraw, w których regionalni dyrektorzy
zmuszeni byli do zastosowania innych rozstrzygnięć, świadczy o braku
wystarczającej znajomości przepisów uooś w urzędach zapewniających
obsługę organów prowadzących postępowania.

Badanie 203 wniosków, z tego 172 wniosków o opinię, co do potrzeby
przeprowadzenia OOŚ oraz 31 wniosków dotyczących zakresu raportu
OŚ, wykazało że 18 wniosków (8,9%) nie spełniało wymogów formalnych i konieczne było wezwanie do uzupełnienia ich braków formalnych
w trybie art. 64 § 2 Kpa. Wezwań dokonywano w terminie od jednego
do 32 dni, z tego w dwóch przypadkach w terminie powyżej 14 dni
od wpływu wniosku do RDOŚ, co uniemożliwiało dotrzymanie wskazanego w art. 64 ust. 4 uooś lub art. 70 ust. 3 uooś, terminu na wydanie opinii.

W toku weryfikacji tych wniosków, 105 spośród nich (51,7%) wymagało
uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień, niezbędnych dla rozpatrzenia
sprawy, co do danych w nich zawartych lub dołączonych do wniosków
dokumentach. Regionalni dyrektorzy 201 razy wzywali wnioskodawców
albo inwestorów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zawartości dołączonych do wniosku dokumentów, np. KIP. W związku ze złożeniem niepełnych wyjaśnień, bądź wymogiem uzyskania dodatkowych wyjaśnień
do uzupełnionych danych czy informacji, konieczne było powtórzenie
wezwań – od dwóch do pięciu razy.
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Zgodność wniosków o wydanie opinii
Infografika nr 8w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ lub zakresu raportu OŚ
Zgodność wniosków o wydanie
opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia
OOŚ
z wymogami
formalnymi
oraz merytorycznymi
lub zakresu raportu OŚ z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi
liczba zbadanych
wniosków o opinię – 203
liczba wniosków
niespełniających wymogów
formalnych – 18
liczba wniosków, które
wymagały, niezbędnych dla
rozpatrzenia sprawy,
uzupełnień merytorycznych
i wyjaśnień co do danych
zawartych we wnioskach
lub dołączonych do nich
dokumentach – 105

203

18

105

Źródło: materiały własne NIK.

NIK stwierdziła jednak, że spośród 105 wniosków wymagających uzupełnień bądź wyjaśnień w przypadku 31 (29,5%) pierwsze wezwania
w postępowaniu wyjaśniającym, regionalni dyrektorzy wystosowali
w terminie powyżej 14 dni (maksymalnie nawet 110 dni). Tym samym
już na początku postępowania przekraczali termin na wydanie opinii,
wskazany w art. 64 ust. 4 uooś lub art. 70 ust. 3 uooś.

Stwierdzono także przypadki niedotrzymywania przez regionalnych
dyrektorów w prowadzonych sprawach wymagań prawidłowego postępowania administracyjnego:

− we wszystkich 37 wezwaniach regionalnego dyrektora w Bydgoszczy oraz w trzech z 12 wezwań regionalnego dyrektora w Krakowie
nie wskazano terminu na złożenie wyjaśnień/uzupełnień, do czego
zobowiązuje art. 54 § 1 pkt 5 Kpa, co wyjaśniono m.in. brakiem obligatoryjności wyznaczenia terminu (RDOŚ w Bydgoszczy) lub brakiem
potrzeby określenia terminu dla wezwań kierowanych do organów prowadzących postępowanie w sprawie wydania DŚU (dwa postępowania
w RDOŚ w Krakowie);

Dotrzymywanie przez
regionalnych dyrektorów
wymagań postępowania
administracyjnego

− w 13 z 18 wezwań regionalnego dyrektora w Poznaniu oraz w jednym
wezwaniu regionalnego dyrektora w Białymstoku nie podano skutków
prawnych niezastosowania się do wezwania – niezgodnie z art. 54 § 1
pkt 6 Kpa, co wyjaśniono w RDOŚ w Poznaniu m.in. szczególnym rodzajem tego postępowania screeningowego, a w RDOŚ w Białymstoku
– przeoczeniem;

− w RDOŚ w Warszawie dla ośmiu z 20 spraw nie było założonej metryki
sprawy, co było niezgodne z art. 66a § 1 Kpa;

− Regionalny dyrektor w Warszawie jako przyczynę wskazał na konieczność, wobec niedostatecznej obsady kadrowej, załatwiania w pierwszej
kolejności prowadzonych postępowań w sprawie wydania DŚU.
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Zgodność wniosków
z wymogami uooś

Podczas weryfikacji wniosków w RDOŚ wykorzystywano m.in. dane
zawarte w bazach informacyjnych, a także własne bazy danych i zbiory
aktów prawa miejscowego – rejestry form ochrony przyrody, plany ochrony, plany zadań ochronnych. Służyły one do weryfikacji przedstawianych
przez wnioskodawcę informacji, w tym m.in. lokalizacji inwestycji względem obszarów chronionych, występowania chronionych gatunków lub
siedlisk, inwestycji wcześniej procedowanych w rejonie planowanego
przedsięwzięcia. Ponadto korzystano z wewnętrznych opinii od właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.

Procedowane wnioski spełniały wymogi określone w art. 64 ust. 2 uooś,
lub art. 70 ust. 2 uooś, a karty informacyjne przedsięwzięcia zawierały
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, wymienione
w art. 62a uooś (art. 3 ust. 1 pkt 5 uooś w brzmieniu obowiązującym
do 31 grudnia 2016 r.), z wyjątkiem pięciu postępowań (dwa w RDOŚ
w Warszawie i trzy w RDOŚ w Białymstoku), w których wydano opinię
o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ na podstawie KIP niezawierających informacji o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, wymaganych na podstawie art. 62a ust.1 pkt 11 uooś.

Zdaniem NIK, inwestor ma obowiązek odniesienia się w KIP do wszystkich
elementów wymienionych w art. 66a uooś, a regionalny dyrektor powinien przed wydaniem opinii wymagać ich uwzględnienia w KIP.

Wydawanie opinii
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Ponadto w 12 sprawach wnioskodawcy nie odpowiedzieli na wezwanie
do złożenia wyjaśnień w sprawie i w konsekwencji regionalni dyrektorzy stwierdzili w opinii potrzebę przeprowadzenia OOŚ i określili zakres
raportu OŚ.

W wyniku rozpatrzenia poddanych badaniu wniosków kontrolowani
regionalni dyrektorzy wydali 198 opinii oraz dwa stanowiska w trybie art. 75 ust. 5 uooś. Spośród nich 29 określało zakres raportu OŚ,
80 stwierdzało potrzebę przeprowadzenia OOŚ, a 91 brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ. W trzech sprawach poinformowano wnioskodawców,
że przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, a w dwóch stwierdzono brak kwalifikacji przedsięwzięcia do wydania opinii.
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Infografika
nr 9
Prawidłowość
wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ
Prawidłowość wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ
liczba wydanych opinii
o braku potrzeby
przeprowadzenia OOŚ – 91
w tym: liczba opinii wydanych
na podstawie niepełnej KIP, co mogło
mieć wpływ na wynik postępowania
i stworzenie ryzyka niezapewnienia
właściwych warunków ochrony
środowiska na etapie realizacji
lub eksploatacji planowanego
przedsięwzięcia – 5

91

5

Źródło: materiały własne NIK.

W 39 z 91 opinii o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (42,9%) regionalni dyrektorzy wskazali na konieczność określenia w DŚU istotnych
warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub użytkowania przedsięwzięcia, lub wymagań dotyczących ochrony
środowiska niezbędnych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji, lub działań służących unikania, zapobiegania lub
ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W poszczególnych RDOŚ stanowiło to od 12,5% do 88,9%, a w jednym RDOŚ
(w Białymstoku) w żadnej opinii nie wskazano na konieczność określenia
ww. warunków lub wymagań. Tak duża zmienność tego udziału wskazuje,
nawet uwzględniając różnorodność rozpatrywanych przedsięwzięć, o zróżnicowanym podejściu w poszczególnych RDOŚ do tego uprawnienia, które
ma na celu zapewnienie warunków jak najlepszej ochrony środowiska.

Kontrola ujawniła, iż w przypadku opinii stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia Budowa czterech budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (na łącznie ok. 200 lokali mieszkalnych) wraz
z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową nadbudową istniejącego obiektu (…), regionalny dyrektor w Warszawie nie uzasadnił, że realizacja ww. przedsięwzięcia nie spowoduje
naruszenia zakazów obowiązujących na obszarze Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, na terenie którego jest ono zlokalizowane, co było
postępowaniem nierzetelnym.

Nie wszystkie organy prowadzące postępowania w sprawie wydania DŚU
przekazywały do RDOŚ, zgodnie z art. 74 ust. 4 uooś20, swoje decyzje,
w których powinno być odniesienie do opinii regionalnego dyrektora,
wymaganej przed jej wydaniem.

Zgodność DŚU
z opiniami wydanymi
przez regionalnych
dyrektorów

W 28 zbadanych sprawach w sześciu RDOŚ, w których wydano opinię o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ i jednocześnie wskazano
na konieczność uwzględnienia ww. warunków, wymagań lub działań,
regionalni dyrektorzy otrzymali 19 DŚU (67,9%). W tych DŚU uwzględniono wskazane w opinii warunki, wymagania lub działania.
20 W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.
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W przypadkach gdy inne organy, które wydały DŚU nie przekazały jej
do RDOŚ, pomimo takiego obowiązku. regionalni dyrektorzy nie podejmowali działań w celu w celu doprowadzenia do przekazania im DŚU
wydanych w badanych sprawach lub działań w celu zapoznania się z treścią wydanych DŚU dla sprawdzenia czy uwzględniono w nich warunki,
wymagania lub działania określone w ich opinii. Wyjaśniali to brakiem
uprawnień do egzekwowania od innych organów obowiązku, określonego
w art. 74 ust. 4 uooś, niezwłocznego doręczenia DŚU organowi, którego
opinia lub uzgodnienie było wymagane przed wydaniem tej decyzji oraz
brakiem uprawnień do kontrolowania DŚU innych organów. Wskazywali
ponadto, że opinia RDOŚ nie jest wiążąca.

Regionalny dyrektor w Bydgoszczy w wyjaśnieniach dodatkowo wskazał, że brak przekazywania decyzji stanowił swoistą blokadę informacji
na temat dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia w stosunku do RDOŚ.
Regionalny dyrektor w Bydgoszczy w 2018 r. i 2019 r. zwrócił się do wojewody, marszałka, prezydentów miast, burmistrzów, a także wójtów
w województwie kujawsko–pomorskim, przypominając o nałożonych
przez ustawodawcę obowiązkach wynikających z art. 74 ust. 4 uooś.

Z kolei regionalny dyrektor w Opolu wyjaśnił, że wobec wejścia w życie ustawy z 2019 r. o zmianie uooś, w celu zapewnienia prawidłowej weryfikacji
decyzji, opracowany został szablon, umożliwiający szybkie sprawdzenie
kompletności i poprawności kontrolowanych decyzji, który jest stosowany na bieżąco przez pracowników RDOŚ, niezwłocznie po otrzymaniu
DŚU od gminy. W wyniku przeprowadzonych weryfikacji, RDOŚ w Opolu
skierował w trzech przypadkach wnioski do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji gmin, z powodu rażącego naruszenia prawa. Równocześnie skierował do wszystkich organów gmin województwa opolskiego
pismo, w którym przypomniano gminom o zmianach, wprowadzonych
ww. ustawą, w tym o nowej treści art. 76 uooś, a kolejnym pismem, w celu
poprawy jakości decyzji, poinformowano organy wykonawcze gmin
o stwierdzonych, w wyniku weryfikacji DŚU, brakach i nieprawidłowościach oraz o podjętych dotychczas przez RDOŚ w Opolu działaniach,
w wyniku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa w omawianym zakresie. W piśmie tym przypomniano także gminom o obowiązku, wynikającym z art. 74 ust. 4 uooś, niezwłocznego doręczenia DŚU organom, których
opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

Zdaniem NIK, niezależnie od sposobu realizacji przez właściwe organy
obowiązku wynikającego z art. 74 ust. 4 uooś, regionalni dyrektorzy
powinni podejmować działania w celu zapoznania się z treścią wydanych
DŚU i ich weryfikacji dla ustalenia czy stanowisko specjalistycznego
organu, jakim jest regionalny dyrektor, zostało uwzględnione w decyzji.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości regionalny dyrektor powinien niezwłocznie występować do generalnego dyrektora o podjęcie przez
ten organ działań na podstawie art. 76 uooś21.
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21 Od dnia 24 września 2019 r. regionalny dyrektor posiada, zgodnie z art. 76 ust. 1 uooś,
uprawnienia do kierowania wystąpień do organów wydających DŚU lub organów wyższego
stopnia w stosunku do tych organów, w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu DŚU, którego
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Kontrola ujawniła przypadek, gdy regionalny dyrektor w Warszawie
wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia Wydobywanie piasków ze żwirem ze złoża Rudno jeziorowe VIII gmina Krzynowłoga Mała, uzasadniając swoje stanowisko tym, że przedsięwzięcie planuje
się na działkach stanowiących grunty leśne, co będzie związane z koniecznością wycinki 6,88 ha drzew oraz potrzebą uwzględnienia w raporcie
OŚ trzech innych eksploatowanych złóż, graniczących z terenem przedsięwzięcia. Z kolei Wójt Gminy wydał w 2017 r. DŚU, uzasadniając brak
potrzeby przeprowadzenia OOŚ własną wiedzą i znajomością specyfiki
terenu i nie odnosząc się do argumentów przedstawionych w opinii RDOŚ.
Regionalny dyrektor nie podejmował jednak w tej sprawie dalszych czynności, gdyż uznał, że opinia jest niewiążącym wskazaniem stanowiska,
które prowadzący postępowanie główne może uznać lub nie.
Zdjęcie nr 16
Kopalnia piasku i żwiru

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Zdaniem NIK, w takiej sytuacji regionalny dyrektor powinien wystąpić
do generalnego dyrektora z wnioskiem o podjęcie działań w trybie art. 76
uooś w celu wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji, której wykonanie
może spowodować nieodwracalne szkody w środowisku.
Opinie w sprawie określenia zakresu raportu OŚ w kontrolowanych RDOŚ
wydane zostały w terminie od jednego do 21 dni, a jedynie w RDOŚ w Gdańsku w terminie od 61 do 246 dni. Z kolei opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ wydane zostały w terminie od dwóch do 407 dni od dnia
wszczęcia postępowania (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa).

treścią może być wniosek o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Zobowiązuje to regionalnego
dyrektora do weryfikacji prawidłowości postępowania w zakresie wydawania DŚU przez inne
organy.

Terminowość wydawania
opinii
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Stwierdzono, że spośród 18622 opinii 118 (63,4%) wydano z przekroczeniem 14-dniowego terminu, wskazanego w art. 64 ust. 4 uooś lub art. 70
ust. 3 uooś, a całkowity okres prowadzenia tych postępowań (od złożenia
wniosku do wydania opinii) wynosił od jednego do 672 dni.
Infografika nr 10
Terminowość wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ
lub zakresu raportu OŚ
186
wydane opinie

118

407

– maksymalna liczba
dni postępowania
liczba opinii zbadanych pod względem
terminowości ich wydania

liczba opinii wydanych
po wymaganym terminie

Źródło: materiały własne NIK.

Przekroczenia ww. terminów regionalni dyrektorzy wyjaśniali dużą
liczbą jednocześnie rozpatrywanych spraw przez pracowników RDOŚ,
m.in. w związku z przejęciem postępowań dotychczas prowadzonych
przez organy gmin, koniecznością przygotowania wezwań o uzupełnienie
wniosków, oczekiwaniem na opinie wewnętrzne oraz absencją i fluktuacją
pracowników.

Zawiadamianie stron
o niezałatwieniu sprawy
w terminie

Ponadto w 14 sprawach, w których postępowania były zawieszone przez
organ prowadzący (dwie sprawy) lub zakończone opinią w związku
z brakiem uzupełnienia wniosku (12 spraw), całkowite okresy tych postępowań wyniosły od 51 do 2576 dni. Należy jednak zauważyć, że długie
okresy postępowań dla ww. spraw wynikały m.in. z niezasadnie długich
okresów oczekiwania na uzupełnienie wniosku – od 109 do 672 dni.
W dwóch kontrolowanych RDOŚ nie zawsze stosowano się do dyspozycji
zawartej w art. 36 Kpa. I tak:

− w RDOŚ w Gdańsku nie zawiadomiono stron w przypadku 17 z 20
spraw niezałatwionych w terminie, co wyjaśniono przeoczeniem
w związku z dużą liczbą załatwianych spraw;

− w RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim nie zawiadomiono stron w pięciu
z siedmiu spraw niezałatwionych w terminie, z tym że, jak wyjaśniono,
opóźnienia te wyniosły od jednego do 10 dni i wskazanie nowego terminu było, zdaniem regionalnego dyrektora, nieracjonalne.

5.2.2. Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć
wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Wnioski o uzgodnienie
warunków realizacji
przedsięwzięcia

W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. do objętych kontrolą regionalnych dyrektorów wpłynęło 5486 wniosków o uzgodnienie
22
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Nie uwzględniono 12 opinii o potrzebie przeprowadzenia ooś w związku z nieuzupełnieniem
wniosku.
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warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z którymi wydano 4527
postanowień uzgadniających WRP oraz 417 postanowień odmawiających
uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia.
W pozostałych przypadkach m.in.: podtrzymano wyrażone już wcześniej
stanowisko; odmówiono wszczęcia postępowania; pozostawiano wniosek
bez rozpoznania; przekazano wniosek zgodnie z właściwością.

W 13 sprawach zasięgano opinii regionalnej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
Generalny dyrektor w badanym okresie rozpatrzył i uzgodnił WRP dla
dwóch przedsięwzięć.

Badaniem szczegółowym objęto 196 wniosków o uzgodnienie WRP, skierowanych do regionalnych dyrektorów. Z tej liczby 11 wniosków (5,6%)
nie spełniało wymogów formalnych i konieczne było wezwanie do uzupełnienia ich braków w trybie art. 64 § 2 Kpa. W trzech przypadkach wezwań
dokonano w terminie powyżej 30 dni (maksymalnie 101 dni) od wpływu
wniosku do RDOŚ, tj. terminie przewidzianym w uooś na wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP.

Wnioski objęte badaniem
i ich zgodność formalna
oraz kompletność
merytoryczna

W toku weryfikacji wniosków aż 170 z nich (86,7%) wymagało, niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy, uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień,
co do danych zawartych we wnioskach lub dołączonych do nich dokumentach. Regionalni dyrektorzy 353 razy wzywali wnioskodawców (albo
kierując wezwania bezpośrednio do inwestorów) do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia zawartości dołączonych do wniosku dokumentów – głównie
raportu OŚ. W związku ze składaniem niepełnych wyjaśnień bądź koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień do uzupełnionych danych czy
informacji, konieczne było powtórzenie wezwań – od dwóch do sześciu razy.

Infografika nr 11
Zgodnośćowniosków
o uzgodnienie
realizacji przedsięwzięcia
Zgodność wniosków
uzgodnienie
warunków warunków
realizacji przedsięwzięcia
z wymogami
z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi
formalnymi oraz merytorycznymi
liczba
zbadanych wniosków
o uzgodnienie WRP–
196
liczba wniosków
niespełniających
wymogów formalnych – 11

196

11

170

liczba wniosków, które wymagały,
niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy,
uzupełnień merytorycznych
i wyjaśnień co do danych zawartych
we wnioskach lub dołączonych do nich
dokumentach – 170

Źródło: materiały własne NIK.

Kontrola wykazała, że spośród 170 pierwszych wezwań w postępowaniu
wyjaśniającym, aż 77 (45,3%) regionalni dyrektorzy wystosowali w terminie powyżej 30 dni (maksymalnie 410 dni), a tym samym już na tym
etapie postępowania przekroczyli, wskazany w art. 77 ust. 6 uooś, termin
na wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP.
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Dotrzymywanie przez
regionalnych dyrektorów
wymagań postępowania
administracyjnego

Stwierdzono także przypadki niedotrzymywania przez regionalnych
dyrektorów w prowadzonych sprawach wymagań prawidłowego postępowania administracyjnego:
− w 50 na 53 wezwania w RDOŚ w Bydgoszczy nie wskazano terminu
na złożenie wyjaśnień/uzupełnień, do czego zobowiązuje art. 54 § 1
pkt 5 Kpa, co wyjaśniono brakiem obligatoryjności wyznaczenia terminu;

− w czterech z 20 badanych spraw w RDOŚ w Olsztynie, regionalny
dyrektor działał przewlekle tj. wbrew wymogom art. 12 § 1 Kpa nie
podejmował żadnych czynności przez okres od 1543 do 2184 dni
(od czterech do sześciu lat). Ponadto nie wypełniono w tych sprawach
obowiązku wskazania terminu na złożenie wyjaśnień. Powyższe zaniechania wyjaśniono w jednym przypadku zawieszeniem postępowania
przez organ prowadzący postępowanie o wydanie DŚU i wystąpieniem
po sześciu latach do organu o wyjaśnienie dotyczące postępowania,
a wobec braku odpowiedzi odmową uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. W pozostałych sprawach brak czynności wyjaśniono
odwróceniem uwagi od tych postępowań wobec dużego obciążenia
pracowników RDOŚ;

− w RDOŚ w Warszawie dla siedmiu z 15 spraw nie było założonej metryki sprawy, co było niezgodne z art. 66a § 1 Kpa, ze względu, jak wyjaśniono, na niedostateczną obsadę kadrową.

Wydane postanowienia
w sprawie uzgodnienia
WRP

Zdaniem NIK, dla zapewnienia przez organ terminowości postępowania,
a także zgodnie z wymaganiami art. 54 § 1 pkt 5 Kpa, niezbędne jest
wyznaczanie terminów na złożenie wyjaśnień/uzupełnień – nawet gdy
dotyczy to organów gminy. Ponadto w RDOŚ nie powinno się dopuszczać
do długotrwałego pozostawiania spraw bez dążenia do ich sprawnego
rozstrzygnięcia.

Regionalni dyrektorzy wydawali postanowienia w sprawie uzgodnienia
WRP po weryfikacji przedłożonych i uzupełnionych wniosków, w tym
raportów OŚ, oraz wykorzystując dane własne oraz odpowiednie bazy
danych (geoportal, geoserwis i in.) i rejestry aktów prawa miejscowego.
Uwzględniano także wewnętrzne opinie innych komórek organizacyjnych
RDOŚ, a w RDOŚ w Olsztynie także uwagi strony społecznej (w sześciu
sprawach 49 uwag, z których 12 uwzględniono i wezwano inwestorów
do uzupełnienia raportów OŚ).

Po stwierdzeniu zgodności wniosków z wymogami określonymi w art. 77
ust. 2 uooś, a dla raportów OŚ wymogami art. 66 uooś, oraz pozytywnej
ocenie zakresu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, wydane
zostały postanowienia uzgadniające WRP. Regionalni dyrektorzy wydali
128 takich uzgodnień. Stwierdzono jednak, że w RDOŚ w Warszawie:
− dwa postanowienia uzgadniające WRP wydano, pomimo że raport OŚ
nie zawierał wszystkich elementów wymienianych w art. 66 ust 1 uooś:

y w streszczeniu raportu OŚ dotyczącego przedsięwzięcia Zwiększenie obsady w realizowanych 12 kurników do chowu kurcząt z liczby
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stanowisk 30 000 szt. do 60 000 szt. w każdym (…) brak było wszystkich informacji w odniesieniu do każdego z elementów raportu,
wymaganych art. 66 ust. 1 pkt 18 uooś;

y w raporcie OŚ dla przedsięwzięcia Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (...) nie zawarto informacji o konieczności lub braku konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego
użytkowania, pomimo wymogu wynikającego z art. 66 ust 1 pkt 12
uooś;

− dwa postanowienia wydano w oparciu o nierzetelne sporządzone dane:

y inwentaryzacja florystyczno-faunistyczna stanowiąca załącznik
nr 4 do raportu OŚ przedsięwzięcia Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DPJ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (…) wykonana została w dniu 22 marca 2016 r.,
a więc w terminie niedającym możliwości właściwego i pełnego
rozpoznania oraz opisania elementów środowiska objętych ochroną
na podstawie uop, a tym samym uniemożliwiało to rzetelną ocenę
oddziaływania na rośliny, zwierzęta i grzyby wynikające z art. 66
ust. 1 pkt 7 uooś,

y inwentaryzacja przyrodnicza w części dotyczącej ptaków stanowiąca załącznik do raportu OŚ wykonana została w dniu 24 maja
2016 r. w godzinach 8:00–10:30 i 22:00–24:00 oraz w dniu 23 czerwc
2016 r. w godzinach 8:00–10:30, co uniemożliwiło właściwe rozpoznanie i pełne opisanie elementów środowiska objętych ochroną
na podstawie uop, a tym samym rzetelną ocenę oddziaływania
na rośliny, zwierzęta i grzyby wynikającą z art. 66 ust. 1 pkt 7 uooś.

Infografika nr 12 Prawidłowość uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć
Prawidłowość uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć
liczba wydanych
uzgodnień WRP – 128
liczba postanowień
uzgadniających
WRP wydanych
w oparciu
o nierzetelne
lub niepełne dane – 4

128

4

w tym liczba postanowień uzgadniających WRP wydanych,
pomimo że uwzględnione dane do oceny oddziaływania
przedsięwzięcia były nierzetelne, co miało wpływ na wynik
postępowania i stworzyło ryzyko niezapewnienia właściwych
warunków ochrony środowiska na etapie realizacji
lub eksploatacji planowanego przedsięwzięcia – 2

Źródło: materiały własne NIK.

Regionalni dyrektorzy odmówili zgody na realizację przedsięwzięcia
dla 58 wniosków, z powodu: niewystarczającej do uzgodnienia WRP
zawartości raportów OŚ; braku zgody wnioskodawcy na wariant inny
niż proponowany przez wnioskodawcę; braku odpowiedzi na wezwanie
do uzupełnienia raportu OŚ lub wniosku o uzgodnienie WRP; informacji
o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia; parametrów przedsięwzięcia
nieodpowiadających przepisom prawa lub prawa miejscowego.
W pozostałych sprawach – sześć było w toku, trzy postępowania zostały
umorzone a jedno zawieszone.
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Generalny dyrektor uzgodnił WRP w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań
mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody dla przedsięwzięcia
Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy
Świat (rezerwat przyrody Zatoka Elbląska) oraz przedsięwzięcia Obwodnica
miasta Tuchola (rezerwat przyrody Dolina rzeki Brdy).

Terminowość wydawania
postanowień w sprawie
uzgodnienia WRP

Ponadto generalny dyrektor, w w yniku otrzymania uzupełnienia
do raportu OŚ, uzgodnił dodatkowe warunki realizacji przedsięwzięcia
Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy
Świat. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, na wniosek Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków, utrzymał swoje postanowienie w mocy,
a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w 2019 r. skargę
Towarzystwa.

Postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP (łącznie 174 postanowienia)wydane zostały w terminie od dwóch do 603 dni od dnia wszczęcia
postępowania (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych
do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa). W podanej
liczbie nie uwzględniono 12 postanowień wydanych w związku z brakiem
odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie raportu OŚ lub wniosku.

Kontrolowani regionalni dyrektorzy wydali 141 postanowień w sprawie
uzgodnienia WRP (81,0%) z przekroczeniem 30-dniowego terminu, wskazanego w art. 77 ust. 6 uooś, przy czym liczba dni od otrzymania uzupełnionego raportu OŚ do wydania postanowienia wynosiła od jednego
aż do 476 dni, a w 77 przypadkach (54,6%) opinię wydano w terminie
powyżej 30 dni od uzupełnienia raportu OŚ – tym samym tylko w tej fazie
postępowania przekroczono termin na wydanie postanowienia w sprawie
uzgodnienia WRP.

Terminowość wydawania postanowień w sprawie
Infografika nr 13
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Terminowość wydawania postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia
174

wydane postanowienia

141
603

– maksymalna liczba
dni postępowania

liczba postanowień zbadanych
pod względem terminowości ich wydania

liczba postanowień wydanych
po wymaganym terminie

Źródło: materiały własne NIK.

Przekroczenia ww. terminów regionalni dyrektorzy wyjaśniali m.in. dużą
liczbą jednocześnie rozpatrywanych przez pracowników spraw oraz brakiem wystarczającej obsady kadrowej, skomplikowanym charakterem
spraw i koniecznością dodatkowych analiz specjalistycznych, wielowąt78
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kowością kwestii merytorycznych, obszerną dokumentacją spraw, oczekiwaniem na opinie wewnętrzne, a także absencją i fluktuacją pracowników.

Całkowity okres prowadzenia 186 zakończonych postępowań (od złożenia wniosku do wydania postanowienia) wynosił od dwóch do 2873 dni.
Przypadki kilkuletnich okresów postępowań dotyczą spraw, w których
zawieszano postępowanie; spraw, w których zmieniano na prośbę wnioskodawcy terminy uzupełnienia raportu OŚ (RDOŚ w Krakowie i Rzeszowie) oraz spraw, w których nie reagowano na brak uzupełnienia raportu
OŚ przez cztery lata (RDOŚ w Olsztynie).

Generalny dyrektor wydał swoje postanowienia w terminie 54 i 46 dni
(po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw na podstawie art. 35 § 5 Kpa), co wyjaśnił faktem, iż były
to dwa pierwsze postępowania prowadzone w GDOŚ, oraz ich skomplikowanym charakterem i obszerną dokumentacją.

W kontrolowanych RDOŚ nie zawsze stosowano się do dyspozycji zawartej
w art. 36 Kpa. Dotyczyło to wszystkich 20 spraw niezałatwionych w terminie w RDOŚ w Gdańsku, wszystkich 16 spraw w RDOŚ w Rzeszowie,
ośmiu spraw w RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, trzech spraw w RDOŚ
w Olsztynie. Takie postępowanie wyjaśniono m.in. przeoczeniem w związku z dużą liczbą załatwianych spraw i niedoborem pracowników.

Nie wszystkie organy prowadzące postępowania w sprawie wydania
DŚU przekazywały do RDOŚ, zgodnie z art. 74 ust. 4 uooś obowiązującym
od 1 stycznia 2017 r., swoje decyzje, w których powinny być uwzględnione
warunki uzgodnienia, w tym odmowy uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Na 163 wydane decyzje w sprawie DŚU, nie dostarczono do RDOŚ
51 decyzji (31,3%).

Zawiadamianie stron
o niezałatwieniu sprawy
w terminie

Zgodność DŚU
z wydanymi
postanowieniami
w sprawie uzgodnienia
WRP

Przekazane decyzje odpowiadały ustalonym WRP – nie stwierdzono
przypadku wydania pozytywnej DŚU w sytuacji, gdy regionalny dyrektor
odmówił uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Natomiast w 12 postępowaniach organ gminy odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań
realizacji przedsięwzięcia, pomimo ustalenia WRP przez regionalnego
dyrektora.

W przypadkach gdy inne organy, które wydały decyzję w sprawie DŚU
nie przekazały jej do RDOŚ, pomimo takiego obowiązku23, regionalni
dyrektorzy nie podejmowali działań w celu doprowadzenia do przekazania im wydanych DŚU lub działań w celu zapoznania się z treścią DŚU,
dla sprawdzenia czy wydane DŚU uwzględnia WRP określone dla danego
przedsięwzięcia w postanowieniu regionalnego dyrektora. Niepodejmowanie działań wyjaśniano m.in.: brakiem uprawnień do egzekwowania
od innych organów obowiązku, określonego w art. 74 ust. 4 uooś; brakiem
uprawnień do kontrolowania wydanych DŚU; właściwością generalnego
dyrektora do działań w trybie art. 76 uooś, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w wydawaniu DŚU.
23

Obowiązek wynikający z art. 74 ust. 4 uooś wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.
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Zdaniem NIK, niezależnie od sposobu realizacji przez właściwe organy
obowiązku wynikającego z art. 74 ust. 4 uooś, regionalni dyrektorzy
powinni podejmować działania w celu zapoznania się z treścią wydanych DŚU i weryfikacji ich zgodności z uzgodnionymi WRP. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości regionalny dyrektor powinien niezwłocznie występować do generalnego dyrektora o podjęcie przez ten organ
działań na podstawie art. 76 uooś24.
5.2.3. Rozpatrywanie przez regionalnych dyrektorów wniosków,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięć
innych niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać
na środowisko, wydawanie postanowień w tym zakresie
i uzgadnianie warunków ich realizacji
Wnioski w sprawie
potrzeby
przeprowadzenia OON

W okresie od początku 2016 r. do końca I połowy 2019 r. objęci kontrolą
regionalni dyrektorzy rozpatrywali 3235 wniosków w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia innego niż
mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, z tego wydali 293
postanowień stwierdzających obowiązek przeprowadzenia OON oraz
2625 postanowień stwierdzających brak potrzeby OON.
W pozostałych przypadkach odmawiano wszczęcia postępowania, pozostawiano wniosek bez rozpoznania, umorzono postępowanie, przekazano wniosek zgodnie z właściwością, odmawiano zajęcia stanowiska lub
postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

Wnioski objęte badaniem
i ich zgodność formalna
oraz kompletność
merytoryczna

Na postanowienia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia OON złożono 89 zażaleń, z których w jednym przypadku regionalny dyrektor uznał,
że zażalenie zasługuje na uwzględnienie i wydał nową decyzję. Organ
II instancji w postępowaniach odwoławczych w związku z wydanymi
postanowieniami: utrzymał w mocy 43 postanowienia; uchylił 14 postanowień i przekazał je do ponownego rozpatrzenia; uchylił 26 postanowień w całości albo w części i w tym zakresie orzekł, co do istoty sprawy,
albo uchylając postanowienie umorzył postępowanie pierwszej instancji
w całości albo w części.

Badaniem szczegółowym objęto 141 wniosków. Z tej liczby 39 wniosków
(27,7%) nie spełniało wymogów formalnych i konieczne było wezwanie
do uzupełnienia ich braków w trybie art. 64 § 2 Kpa. W sumie wystosowano 70 wezwań – w siedmiu przypadkach dwu- lub trzykrotnie. W ośmiu
przypadkach (20,5%) pierwszych wezwań dokonano w terminie powyżej
14 dni (maksymalnie 29 dni) od wpływu wniosku do RDOŚ, tj. po terminie
przewidzianym w uooś na wydanie postanowienia w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON.
24
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Od dnia 24 września 2019 r. regionalny dyrektor posiada, zgodnie z art. 76 ust. 1 uooś,
uprawnienia do kierowania wystąpień do organów wydających DŚU lub organów wyższego
stopnia do tych organów, w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu DŚU, którego treścią może
być wniosek o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Zobowiązuje to regionalnego dyrektora
do weryfikacji prawidłowości postępowania w zakresie wydawania DŚU przez inne organy.
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W toku weryfikacji wniosków 65 z nich (46,1%) wymagało, niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy, uzupełnień merytorycznych i wyjaśnień,
co do danych w nich zawartych lub w dołączonych do wniosków dokumentach. Regionalni dyrektorzy 78 razy wzywali wnioskodawców (albo
kierując wezwania bezpośrednio do inwestorów) do złożenia wyjaśnień
lub uzupełnienia zawartości dołączonych do wniosku dokumentów.
W związku ze składaniem niepełnych wyjaśnień, bądź konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień do uzupełnionych danych czy informacji,
konieczne było powtórzenie wezwań.
Infografika nr 14
Zgodność wniosków
sprawie potrzeby
przeprowadzenia
OON z wymogami
Zgodnośćwwniosków
w sprawie
potrzeby przeprowadzenia
OONformalnymi
oraz merytorycznymiz wymogami formalnymi oraz merytorycznymi
liczba zbadanych
wniosków – 141
liczba wniosków
niespełniających wymogów
formalnych – 39

141

39

65

liczba wniosków, które wymagały, niezbędnych dla
rozpatrzenia sprawy, uzupełnień merytorycznych
i wyjaśnień co do danych zawartych we wnioskach
lub dołączonych do nich dokumentach – 65
Źródło: materiały własne NIK.

Kontrola wykazała, że pięć (7,7%) spośród 65 pierwszych wezwań
w postępowaniu wyjaśniającym, zostało wystosowanych przez regionalnych dyrektorów w terminie powyżej 14 dni (maksymalnie 32 dni), a tym
samym już na tym etapie postępowania przekroczony został, wskazany
w art. 97 ust. 6 uooś, termin na wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON.
Stwierdzono także przypadki niedotrzymywania przez regionalnych
dyrektorów w prowadzonych sprawach wymagań prawidłowego postępowania administracyjnego:

− w dziewięciu wezwaniach (w czterech RDOŚ), w tym dwóch dotyczących wyjaśnień do raportu ON, nie wskazano terminu na złożenie
wyjaśnień/uzupełnień, do czego zobowiązuje art. 54 § 1 pkt 5 Kpa,
co wyjaśniono brakiem obligatoryjności wyznaczenia terminu (RDOŚ
w Bydgoszczy) lub brakiem potrzeby określenia terminu;

Dotrzymywanie przez
regionalnych dyrektorów
wymagań postępowania
administracyjnego

− w dwóch wezwaniach (w dwóch RDOŚ) nie podano skutków prawnych
niezastosowania się do wezwania – niezgodnie z art. 54 § 1 pkt 6 Kpa,
co wyjaśniono niedopatrzeniem;

− w dwóch wezwaniach w RDOŚ w Poznaniu nie podano, przez przeoczenie, podstawy prawnej wezwania.

W prowadzonych postępowaniach, w RDOŚ weryfikowano prawdziwość przekazywanych danych i informacji, w oparciu o własne dane
m.in. bazy zawierające lokalizacje siedlisk i gatunków obszarów Natura
2000, w tym gatunków objętych ochroną strefową, PZO oraz plany rezer-

Kompletność wniosków
i ich weryfikacja
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watów przyrody, wyniki inwentaryzacji siedlisk i gatunków, portale
internetowe (geoportal, geoserwis), literaturę fachową będącą w posiadaniu RDOŚ, np.: klucze i atlasy do oznaczania roślin, zwierząt, grzybów;
czerwone księgi i listy gatunków zagrożonych rzadkich i ginących; podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000; dokumenty planistyczne. Występowano także o opinię do dyrekcji parków narodowych oraz
przeprowadzano wizje lokalne.

Procedowane wnioski (po ewentualnym ich uzupełnieniu) spełniały
wymogi określone w art. 96 ust. 3 uooś, tj. zawierały kopię mapy ewidencyjnej, wypis i wyrys z MPZP lub informację o braku uchwalonego MPZP,
mapę sytuacyjno-wysokościową – o ile była wymagana, a także karty
informacyjne przedsięwzięcia, zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, wymienione w art. 62a uooś (art. 3 ust. 1 pkt 5
uooś w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.). Stwierdzone
w omawianym zakresie nieprawidłowości dotyczyły:
− wydania przez regionalnego dyrektora w Bydgoszczy postanowienia
o braku potrzeby przeprowadzenia OON, pomimo że nie otrzymał on
KIP oraz wypisu i wyrysu z MPZP lub informacji o jego braku, tj. dokumentów wymaganych art. 96 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 uooś;

− wydania łącznie 23 postanowień w sprawie potrzeby przeprowadzenia
OON bez zapewnienia kompletności informacji w KIP. Dotyczyło to jednej lub kilku podstawowych informacji o planowanym przedsięwzięciu,
wymaganych odpowiednimi punktami art. 62a ust. 1 uooś, takich jak:
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu
nieruchomości szatą roślinną (pkt 2); przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii (pkt 5);
rozwiązań chroniących środowisko (pkt 6); rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (pkt 7); możliwego
transgranicznego oddziaływaniu na środowisko (pkt 8); obszarów
podlegających ochronie na podstawie uop oraz korytarzy ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących
się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem (pkt 11),
przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz
ich wpływie na środowisko (pkt 13).

Regionalni dyrektorzy w wyjaśnieniach podawali, że w przypadku braku
odpowiedniej informacji w KIP dokonywano analizy na podstawie własnych oraz dostępnych danych i opracowań, wynikających z posiadanej
wiedzy np. dotyczącej ochrony przyrody na danym obszarze oraz udziału w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć z danego terenu oraz
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danych planistycznych. Stwierdzano także, że wymagania dotyczące KIP
nie są dostosowane (są zbyt szerokie) do zakresu informacji niezbędnych
do postępowań w zakresie OON.

Zdaniem NIK, w art. 62a uooś (art. 3 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu sprzed
1 stycznia 2017 r.) jednoznacznie określono, jakie informacje powinna
zawierać KIP. Przepis ten nie wskazuje dowolności zamieszczenia w KIP
wybranych jej elementów. Po zamieszczeniu stosownych informacji regionalny dyrektor powinien dokonać weryfikacji wniosku, uwzględniając
dostępne dane, wykorzystując doświadczenie pracowników oraz dodatkowe opinie, dla umożliwienia analizy kryteriów, o których mowa w art. 63
ust. 1 uooś, na podstawie których organ stwierdza czy zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚ. Brak żądania wymaganych w KIP danych,
szczególnie takich, które posiada tylko wnioskodawca – np. powierzchni
zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, czy przewidywanej ilości wykorzystywanej i wprowadzanej do środowiska energii
oraz zużycia surowców i wytwarzania zanieczyszczeń, może skutkować
niezidentyfikowaniem w RDOŚ wskazań do przeprowadzenia OON. Takie
postępowanie może doprowadzić do wydania postanowienia o braku
potrzeby przeprowadzenia OON i w efekcie stworzenia wysokiego ryzyka
niezapewnienia właściwej ochrony przyrody w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON, regionalni dyrektorzy wydali 47 postanowień, w których
nałożono obowiązek przeprowadzenia OON oraz 92 postanowienia o braku potrzeby OON.

Wydane postanowienia
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON

Kontrola wykazała także, iż:

− regionalny dyrektor w Warszawie w trzech postępowaniach nie przeanalizował zgodności planowanych przedsięwzięć z ustanowionymi
PZO dla obszarów Natura 2000, bowiem w uzasadnieniach do trzech
postanowień o braku potrzeby przeprowadzenia OON nie wskazał,
że dla obszarów Natura 2000, znajdujących w obszarze oddziaływania
przedsięwzięć, ustanowiono PZO, które są podstawowym dokumentem
wskazującym m.in. działania ochronne w celu utrzymania właściwego
stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Ponadto
w uzasadnieniach wyżej wymienionych postanowień nie odniesiono
się do treści powyższych planów zadań ochronnych ani nie wskazano,
czy analizowane przedsięwzięcie będzie się wpisywało w istniejące lub
potencjalne zagrożenie, co ma kluczowy wpływ na utrzymanie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000;

− regionalny dyrektor w Poznaniu w jednym postępowaniu w uzasadnieniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia OON nie odniósł
się do PZO obszaru Natura 2000, obejmującego obszar oddziaływania
przedsięwzięcia. W RDOŚ wyjaśniono, że za bardziej zasadną uznano dokumentację Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a podczas
wydawania postanowienia uwzględniono PZO, jednak przez zapomnienie nie zamieszczono zapisu w uzasadnieniu postanowienia.

83

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Zdaniem NIK, regionalny dyrektor nie stwierdzając potrzeby przeprowadzenia OON, powinien wskazać czy dane przedsięwzięcie nie stoi
w sprzeczności z określonymi w PZO działaniami ochronnymi i czy nie
wpisuje się w istniejące i potencjalne zagrożenia, które zostały wskazane
w PZO.
Infografika nr 15
Prawidłowość wydawania postanowień w sprawie
Prawidłowość wydawania postanowień
w sprawie
porzeby przeprowadzenia
OON
potrzeby
przeprowadzenia
OON
liczba wydanych
postanowień w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON – 139
liczba wydanych
postanowień w sprawie
potrzeby przeprowadzenia OON,
pomimo że wniosek
nie zawierał wszystkich informacji
wymaganych w KIP – 23

139

23

92

liczba wydanych postanowień
o braku potrzeby przeprowadzenia
OON – 92

liczba wydanych postanowień o braku potrzeby przeprowadzenia OON, pomimo
niekompletnego wniosku (brak KIP), co miało wpływ na wynik postępowania i stworzyło
ryzyko niezapewnienia właściwych warunków ochrony przyrody na etapie realizacji lub
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia – 1
liczba wydanych postanowień o braku potrzeby przeprowadzenia OON, w których
w ramach postępowania nie przeanalizowano zgodności planowanych przedsięwzięć
z ustanowionymi PZO dla obszarów Natura 2000, co miało wpływ na wynik postępowania
i stworzyło ryzyko niezapewnienia właściwych warunków ochrony przyrody na etapie
realizacji lub eksploatacji planowanego przedsięwzięcia – 3

Źródło: materiały własne NIK.

Na 16 postanowień, w których nałożono obowiązek przeprowadzenia
OON (z siedmiu RDOŚ) złożono zażalenia. W wyniku rozpatrzenia zażaleń na wydane postanowienia generalny dyrektor, jako organ II instancji:
sześć postanowień utrzymał w mocy; sześć postanowień uchylił – pięć
w całości i orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia OON, a jedno w części i zmienił zakres ON; cztery postanowienia przekazał do ponownego
rozpatrzenia. W ponownych postępowaniach regionalni dyrektorzy w jednym przypadku rozstrzygnęli o braku potrzeby przeprowadzenia OON,
a w trzech podtrzymali swoje rozstrzygnięcia, z tym że w jednym postępowaniu, po ponownym zażaleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia, regionalny dyrektor orzekł brak potrzeby przeprowadzenia OON.
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NIK zwraca uwagę, że uregulowania uooś nie przewidują możliwości
złożenia zażalenia na postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
OON. Powyższe rozwiązanie powoduje, że strona społeczna – np. organizacje ekologiczne i społeczne, nie może zakwestionować rozstrzygnięcia
regionalnego dyrektora, nawet gdyby w postępowaniu nie uwzględniono
istotnych przesłanek wskazującym na potrzebę szczegółowego przeanalizowania wpływu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 poprzez przeprowadzenie OON.
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Zdaniem NIK celowe jest wprowadzenie możliwości złożenia zażalenia
od ww. postanowienia, które de facto kończy postępowanie w sprawie
ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000.

Postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON (łącznie 139
postanowień, bowiem jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania
a w jednym postępowaniu stwierdzono, że przedsięwzięcie kwalifikuje się
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i kwalifikuje się do postępowania o wydanie DŚU) wydane zostały w terminie
od jednego do 94 dni od dnia wszczęcia postępowania (po uwzględnieniu terminów i okresów niewliczanych do terminów załatwienia spraw
na podstawie art. 35 § 5 Kpa). Z tego 59 postanowień (42,4%) zostało
wydanych z przekroczeniem 14-dniowego terminu, wskazanego w art. 97
ust. 6 uooś, a okres tych postępowań od złożenia wniosku wynosił od jednego do 407 dni.

Terminowość
wydawania postanowień
w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OON

Infografika nr 16
Terminowość wydawania postanowień w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON

Terminowość wydawania postanowień w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON
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wydane
postanowienia

59
94

– maksymalna liczba
dni postępowania
liczba postanowień zbadanych
pod względem terminowości ich wydania

liczba postanowień wydanych
po wymaganym terminie

Źródło: materiały własne NIK.

Przekroczenia ww. terminów regionalni dyrektorzy wyjaśniali zbyt krótkim terminem, szczególnie w przypadkach skomplikowanych spraw, a także dużą liczbą jednocześnie rozpatrywanych przez pracowników spraw
oraz brakiem wystarczającej obsady kadrowej do zwiększonej liczby
postępowań, spowodowanych zmianą w 2015 r. uooś.

W badanym okresie do RDOŚ, w związku z postanowienia stwierdzającymi obowiązek przeprowadzenia OON, wpłynęło 31 raportów ON.
Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia WRP wydano 28 postanowień, z czego 26 postanowień o uzgodnieniu WRP oraz
dwa odmawiające uzgodnienia WRP (dwa postępowania znajdowały
się w toku, jedno umorzono w związku z wycofaniem wniosku). Odmowa uzgodnienia WRP spowodowana była przedstawieniem raportu ON,
który nie stanowił wystarczającej podstawy do uzgodnienia WRP,
co zostało wskazane w uzasadnieniu postanowienia.

Postanowienia uzgadniające WRP zostały wydane na podstawie raportów zawierających elementy określone w postanowieniu regionalnego
dyrektora o obowiązku przeprowadzenia OON, w szczególności: opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego

Weryfikacja raportów
ON i postanowienia
wydane w sprawie
uzgodnienia WRP
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oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; analizy wariantów przedsięwzięcia; streszczenie w języku
niespecjalistycznym odnoszące się do elementów raportu – z wyjątkiem
opisanych niżej przypadków. Opis elementów przyrodniczych sporządzano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
(o ile była prowadzona) nie starszej niż trzy lata.
Weryfikacji prawdziwości informacji zamieszczonych w raporcie ON
dokonywano wykorzystując dane własne, w tym standardowe formularze
danych, PZO obszarów Natura 2000 z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej, bazy danych (portale Geoportal, Geoserwis, Bank Danych o Lasach),
akty prawa miejscowego i materiały planistyczne, a także dostępne i przekazane do RDOŚ specjalistyczne opracowania (np. plany urządzania lasu).
Korzystano także z opinii specjalistów np. chiropterologa.

Przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP regionalni dyrektorzy występowali do organów prowadzących postępowanie
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w 96 ust. 1 uooś, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. W dwóch
postępowaniach, w których zostały zgłoszone uwagi lub wniosku, w RDOŚ
rozpatrzono je, wskazując sposób ich rozpatrzenia w uzasadnieniu
do postanowienia.
W toku kontroli stwierdzono jednak, że:

− regionalny dyrektor w Warszawie uzgodnił WRP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego oraz dwóch
budynków gospodarczych, pomimo że w raporcie ON odniesiono
się tylko do 13 gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000 PLB140005, w którym wyznaczono, według SDF,
19 gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony na tym obszarze. Ponadto w raporcie wskazano na sprzeczności w zakresie przeznaczenia analizowanej działki inwestycyjnej z PZO. W konsekwencji
więc dokonano uzgodnienia WRP, mimo braku analizy oddziaływania na wszystkie przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, który
to zakres raportu ON wynikał z postanowienia regionalnego dyrektora, stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia OON;

− regionalny dyrektor w Warszawie uzgodnił WRP dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku mieszkalnego, pomimo że w raporcie ON brak było analizy oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 PLH140001, wymaganej na podstawie postanowienia
tego organu, nakładającego obowiązek przeprowadzenia OON.
Zdaniem NIK, uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia w oparciu
o raport ON na obszar Natura 2000, zawierający sprzeczności i niepełne dane, stworzyło ryzyko braku określenia niezbędnych dla zapewnienia ochrony przyrody warunków na etapie realizacji, eksploatacji
lub użytkowania przedsięwzięcia.
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Zdjęcie nr 17
Zabudowania w Obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi

Źródło: www.stock.adobe.com/pl.

Ponadto z dokumentacji przedłożonej w RDOŚ w Gdańsku wynikało, że:

− Burmistrz Skarszew nie podał do publicznej wiadomości informacji
określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1-4 uooś, a do RDOŚ nie przekazał
obwieszczenia z adnotacją pozwalającą na ustalenie terminu zamieszczenia go na tablicy Sołectwa Szczodrowo,

− Burmistrz Władysławowa nie przekazał do RDOŚ dokumentu potwierdzającego ogłoszenie wymaganych informacji, wynikających z art. 3
ust. 1 pkt 11 lit. c uooś, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Reg iona lny dy rek tor w y ja śnił, że nie wer y f ikowano w dwóch
ww. postępowaniach prawidłowości przeprowadzenia, przez organy
do tego zobowiązane, postępowań dotyczących zapewnienia możliwości
udziału społeczeństwa w OON, z uwagi na brak uprawień.

Prawidłowość wydawania postanowień w sprawie uzgodnienia

Infografika nr 17
warunków realizacji przedsięwzięcia
Prawidłowość wydawania postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsiewzięcia
liczba wydanych
uzgodnień WRP – 26

liczba postanowień uzgadniających WRP wydanych
w oparciu o niepełne dane, co stworzyło ryzyko
niezapewnienia właściwych warunków ochrony przyrody
na etapie realizacji lub użytkowania przedsięwzięcia – 2

26

2

Źródło: materiały własne NIK.
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Zgodność decyzji,
o których mowa
w art. 96 ust. 1 uooś
z uzgodnieniami WRP

Kontrolowani regionalni dyrektorzy nie otrzymali od organów prowadzących postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 96
ust. 1 uooś, w ramach których to postępowań uzgodnili WRP, z wyjątkiem
dwóch decyzji przekazanych do RDOŚ w Warszawie. Analiza ww. decyzji wykazała, że w jednej warunki uzgodnienia organ (starosta) opisał
jedynie w uzasadnieniu do decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę, a nie w sentencji decyzji, natomiast
w drugim przypadku w projekcie decyzji o warunkach zabudowy, organ
(burmistrz) uwzględnił tylko jeden z 10 warunków wskazanych w uzgodnieniu regionalnego dyrektora.
Regionalny dyrektor w Warszawie nie podjął działań w celu doprowadzenia
do zgodności przekazanych dwóch decyzji z wymaganiami postanowienia
uzgadniającego WRP.

Kontrolowani regionalni dyrektorzy nie podejmowali działań w celu zapoznania się z treścią przedmiotowych decyzji, gdyż jak wyjaśniali organy
są obowiązane, zgodnie z art. 100 i 101 ust. 1 uooś, do uwzględnienia WRP
określonych w postanowieniu regionalnego dyrektora, ale nie są zobowiązane przepisami uooś do przekazywania ww. decyzji do RDOŚ. Regionalni
dyrektorzy nie mają natomiast uprawnień do kontroli tych decyzji.

Regionalny dyrektor w Olsztynie wskazał jednak, że zgodność treści
decyzji z warunkami WRP zweryfikowano w trybie przepisów prawa
budowlanego, na etapie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie warunków zabudowy.

Działania dotyczące
przedsięwzięcia
realizowanego
w miejscowości Stobnica
oddziaływującego
na obszary Natura 2000

88

NIK zwraca uwagę, że nie można wykluczyć przypadków niewypełnienia
przez organ obowiązku wynikającego z art. 101 ust. 1 uooś, i w efekcie
decyzje, o których mowa w art. 96 ust. 1 uooś mogą zostać wydane
z rażącym naruszeniem prawa. W takim przypadku regionalny dyrektor,
dla zapewnienia dochowania należytej staranności, powinien podjąć
działania w celu stwierdzenia ich nieważności przez uprawniony organ.
Ponieważ w uzgodnieniu WRP określane są warunki zapewniające właściwą ochronę przyrody w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, celowe
jest weryfikowanie w RDOŚ czy warunki decyzji odpowiadają warunkom
uzgodnienia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, regionalny dyrektor powinien podjąć działania w celu wyeliminowania z obrotu prawnego
decyzji wydanych z naruszeniem prawa.
Badaniem objęto także postępowanie regionalnego dyrektora w Poznaniu
związane z udzieleniem zgody na realizację inwestycji w miejscowości
Stobnica w gminie Oborniki. W tej sprawie generalny dyrektor przeprowadził w 2018 r. kontrolę w RDOŚ. Wyniki kontroli opisano w punkcie
5.1.5 niniejszej informacji.

Decyzja regionalnego dyrektora z maja 2015 r., określającą warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięcia Budowa budynku wielorodzinnego
i budynku gospodarczego (…) zlokalizowanego w Stobnicy gm. Oborniki,
wydana została na podstawie art. 118 ust. 1 uop, po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie ustalenia warunków prowadzenia robót melioracyjnych i zmieniających stosunki wodne na działce o nr ew. 109/2 dla
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inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego. W toku
tego postępowania regionalny dyrektor, postanowieniem z października
2014 r., nałożył na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu ON
i określił zakres tego raportu. W postępowaniu przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać
na środowisko. regionalny dyrektor przyjął bowiem zadeklarowaną przez
inwestora powierzchnię 17 360,9 m2 (ok. 1,7 ha), która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia.
Regionalny dyrektor nie podjął wszelkich czynności niezbędnych
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, bowiem:

− nie wziął pod uwagę treści dokumentu z 2011 r. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych
109/1,109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 2015, 2016, 53 położonych w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki, w którym na str. 11
zapisano: ‚Zamierzeniem inwestora jest wybudowanie na terenie części
działki o nr ewid. 109/2 budynku usługowego – hotelu o bardzo wysokim
standardzie wraz z funkcjami towarzyszącymi (m.in. basen kryty, SPA,
gastronomia) oraz z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oraz dróg
dojazdowych wewnętrznych, oczyszczalni ścieków i przystani łódek̕.
Oznacza to, że regionalny dyrektor nie wykorzystał informacji, które
posiadał. Bowiem w sierpniu 2011 r. postanowieniem uzgodnił projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru;
− ustalając w toku postępowania powierzchnię terenu, która ulegnie
przekształceniu w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji
w ramach korespondencji z inwestorem nie wskazał, że do powierzchni
takiej należy wliczyć także powierzchnię zaplecza, placu budowy.

We wrześniu 2018 r. regionalny dyrektor wznowił omawiane postępowanie wskazując, że w sprawie wyszły na jaw nowe okoliczności faktycznie
istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi. W uzasadnieniu
postanowienia regionalny dyrektor stwierdził m.in.: Gdyby bowiem
tut. organowi została przedstawiona całościowa informacja co do skali
koniecznych przekształceń powierzchni w związku z realizacją planowanego
przedsięwzięcia, to (…) zostałoby zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie decyzją z kwietnia
2019 r. regionalny dyrektor uchylił swoją decyzję z maja 2015 r. generalny
dyrektor, po rozpatrzeniu odwołania inwestora utrzymał w mocy tę decyzję regionalnego dyrektora. We wrześniu 2019 r. na decyzję generalnego
dyrektora inwestor wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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5.3. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania
na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w przypadku przedsięwzięć
Działania generalnego
dyrektora i regionalnych
dyrektorów w sprawie
TGOŚ
Postępowanie w sprawie
TGOŚ prowadzone
przez generalnego
dyrektora

Generalny dyrektor i regionalny dyrektor w Gorzowie Wielkopolskim
prawidłowo realizowali zadania związane z postępowaniami w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć.
W badanym okresie generalny dyrektor realizował działania dotyczące
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku siedmiu planowanych przedsięwzięć – jednego prowadzonego przez generalnego dyrektora
i sześciu prowadzonych przez regionalnych dyrektorów.

Generalny dyrektor prowadził postępowanie w sprawie możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach prowadzonego przez ten organ
postępowania o wydanie DŚU dotyczącego przedsięwzięcia polegającego
na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy
elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino
i Krokowa.
Zgodnie z ustaleniami kontroli NIK P/17/018 – Realizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej” generalny dyrektor w ramach postępowania
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

− niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie wydania DŚU
wydał we wrześniu 2015 r. postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz
nałożył obowiązek sporządzenia przez inwestora wskazanej dokumentacji w języku angielskim, niemieckim i litewskim;

− we wrześniu 2015 r. wysłał (drogą elektroniczną) do wszystkich
26 państw będących w zasięgu do 1000 km od potencjalnej lokalizacji
elektrowni jądrowej, informację o wszczęciu postępowania;

− w grudniu 2015 r., po przedłożeniu przez Inwestora przetłumaczonej
dokumentacji, powiadomił państwa o możliwości uczestniczenia
w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

− uzyskał w grudniu 2015 r. potwierdzenia bądź odmowy uczestniczenia
w procedurze TGOŚ państw powiadomionych, a do kwietnia 2016 r.
uwagi do zakresu raportu OŚ, które zostały wykorzystane do wydania
postanowienia w sprawie zakresu raportu OŚ, wydanego w maju
2016 r.

Po zawieszeniu przez generalnego dyrektora w czerwcu 2016 r. postępowania w sprawie wydania DŚU, następne etapy postępowania w sprawie
TGOŚ będą realizowane po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu OŚ.
Do dnia zakończenia kontroli do generalnego dyrektora nie wpłynął
raport OŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
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W przypadku pozostałych przedsięwzięć:

− Eksploatacja odkrywkowa złoża węgla brunatnego ‚Gubin̕ generalny
dyrektor, po otrzymaniu postanowienia regionalnego dyrektora
w Gorzowie Wielkopolskim z grudnia 2012 r. o przeprowadzeniu postępowania w sprawie TGOŚ, powiadomił w styczniu 2013 r. Ministerstwo
Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego
Brandenburgia o planowanym przedsięwzięciu. W sierpniu 2016 r.
regionalny dyrektor zawiesił na żądanie strony prowadzone postępowanie, a w sierpniu 2019 r. generalny dyrektor otrzymał decyzję regionalnego dyrektora umarzającą postępowanie w sprawie wydania DŚU.
Generalny dyrektor dokonał tłumaczenia powyższej decyzji i przekazał
ją stronie niemieckiej w październiku 2019 r., pomimo że w uooś brak
jest regulacji dotyczących obowiązku przekazania takiej decyzji. Postępowanie to, zdaniem NIK, należy uznać za dobrą praktykę;

− w postępowaniach w sprawie TGOŚ, prowadzonych przez regionalnych dyrektorów, generalny dyrektor terminowo podejmował działania wynikające z przepisów art. 108, 109 i 112 uooś, tj.: powiadamiał
zainteresowane państwa o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko planowanego przedsięwzięcia; w przypadku wyrażenia zainteresowania przez państwo trzecie przekazywał wymagane
dokumenty, w tym przetłumaczone na język danego państwa wnioski
o wydanie decyzji, raporty OŚ i decyzje wydane w wyniku prowadzonych postępowań. Dokumenty te były przekazywane w terminie
od trzech do 36 dni od ich otrzymania.

Z objętych kontrolą regionalnych dyrektorów tylko regionalny dyrektor w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczył w dwóch postępowaniach
w sprawie TGOŚ, tj. w ww. postępowaniu dotyczącym eksploatacji złoża
węgla brunatnego oraz w drugim Rozbiórka istniejących i budowa nowych
mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem przeciwpowodziowym w ciągu linii
kolejowej nr 6078 (nr linii kolejowej po stronie niemieckiej) i linii kolejowej
nr 203 (nr linii kolejowej po stronie polskiej). W obu sprawach regionalny
dyrektor wydał postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie TGOŚ w czternastodniowym terminie przewidzianym w art. 108 ust. 1
uooś, informując generalnego dyrektora o możliwym transgranicznym
oddziaływaniu tych przedsięwzięć.

Udział regionalnych
dyrekorów
w postępowaniach
w sprawie TGOŚ
regionalnych dyrektorów

Działania generalnego dyrektora i regionalnych dyrektorów nie zapewniły
kompletności prowadzonej bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niezapewnienie
kompletności
prowadzonej bazy OOŚ

5.4. Wprowadzanie danych i informacji do bazy danych
o ocenach oddziaływania na środowisko

Do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 129 ust. 1 uooś, organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddział ywania przedsięwzięcia
na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
obowiązane były do corocznego przedkładania generalnemu dyrektorowi, w terminie do końca marca, informacji o prowadzonych ocenach

Uregulowania dotyczące
wprowadzania danych
do bazy OOŚ
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy OOŚ.
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 129 ust. 1 uooś w brzmieniu
nadanym ustawą z 2015 r. o zmianie uooś, organy właściwe do przeprowadzenia OOŚ, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane
do wprowadzania i aktualizacji informacji i danych do bazy OOŚ, w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu. Natomiast
na podstawie z art. 9 ust. 2 ustawy z 2015 r. o zmianie uooś, organy te były
obowiązane do wprowadzenia do bazy OOŚ, informacji i danych, które zostały wytworzone lub wpłynęły w 2016 r., w terminie do końca marca 2017 r.

Minister Środowiska, na podstawie art. 129 ust. 2 uooś, w brzmieniu
nadanym ustawą z 2015 r. o zmianie uooś, został zobowiązany do wydania
rozporządzenia, w którym określi sposób prowadzenia bazy OOŚ, szczegółowy zakres informacji i innych danych, oraz sposób wprowadzania
informacji i innych danych do bazy OOŚ.

W okresie objętym kontrolą, w GDOŚ podjęto prace mające na celu przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bazy
danych o ocenach oddziaływania na środowisko. W tym dokonano analizy
wymogów dyrektywy EIA25, wymogów uooś, potrzeb po stronie GDOŚ,
w celu zapewnienia monitorowania systemu ocen oddziaływania na środowisko, konsultacji z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska
oraz funkcjonowania bazy oraz uwag użytkowników w tym zakresie.
W grudniu 2016 r. generalny dyrektor złożył wniosek o wpis projektu rozporządzenia w sprawie bazy OOŚ do wykazu prac legislacyjnych
Ministerstwa Środowiska. W tym samym dniu opracowano notatkę dla
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody z prośbą o akceptację w celu skierowania do rozpatrzenia
przez kierownictwo resortu w trybie zwykłym i wpisania do wykazu prac
legislacyjnych Ministra Środowiska oraz notatkę dla Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczącego Zespołu do Spraw Ocen
Skutków Regulacji w sprawie OSR26 do projektu przedmiotowego rozporządzenia, w której wskazano na potrzebę jego dopracowania w zakresie szczegółowych wyliczeń wpływu na sektor finansów publicznych.
W styczniu 2017 r. kierownictwo resortu przyjęło wniosek o wpisanie
do wykazu prac legislacyjnych Ministra Środowiska projektu rozporządzenia w sprawie bazy OOŚ, ze zmianami wprowadzonymi do OSR.
We wrześniu 2019 r. generalny dyrektor przesłał kolejną wersję OSR
do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bazy OOŚ
do Zastępcy dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska, celem zajęcia stanowiska w możliwie najkrótszym terminie. W dokumencie tym zapisano

25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (Dz. Urz. L 26 z 28.11.2012, str. 1).
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m.in., że zakres informacji wynikający z dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
nie pozwala na efektywne monitorowanie ocen oddziaływania na środowisko, nie zapewnia także aktualności informacji zawartych w bazie
danych, o której mowa w art. 128 uooś. W związku z tym: utrudniona
jest realizacja zadań, związanych z art. 10a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, który przewiduje obowiązek wprowadzenia systemu
kar za naruszenie przepisów krajowych wynikających z tej dyrektywy,
oraz nie są w pełni wykorzystywane możliwości poszerzania dostępu
do informacji o środowisku, jak również dążenia do osiągnięcia jak najwyższego poziomu ochrony środowiska. Ponadto określono, że obecnie,
wobec niewystarczająco szczegółowego sformułowania wymaganego zakresu informacji w dotychczasowym rozporządzeniu, przedstawiciele organów
wpisują do bazy dane o różnym zakresie i stopniu szczegółowości, co sprawia, że są one niejednolite. Dalej w dokumencie tym zapisano, że wykonanie
przepisów projektowanego aktu prawnego spowoduje, że wszystkie organy
zobowiązane zostaną do wprowadzania danych w ściśle określonym zakresie, co zwiększy wartość danych oraz ich przydatność w procesach analizy
i wykorzystania przez organy administracji publicznej, a także (w nieco węższym zakresie) przez inne podmioty (inwestorów, osoby fizyczne, organizacje
społeczne).
Zdaniem NIK, brak wydania przez Ministra Środowiska przedmiotowego
rozporządzenia utrudnił realizację zadań dotyczących bazy OOŚ przez
organy prowadzące postępowania w sprawie OOŚ i OON.

Generalny dyrektor prowadził, zgodnie z art. 128 uooś, w systemie teleinformatycznym, bazę OOŚ. Baza była dostępna na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej GDOŚ. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu bazy OOŚ regulowały dokumenty wydane przez generalnego
dyrektora, dostępne na stronie internetowej GDOŚ. Generalny dyrektor
prowadził także działania mające na celu zapewnienie kompletności bazy
OOŚ – informował organy właściwe do przeprowadzania OOŚ o zmianie od 2017 r. przepisów w zakresie obowiązku wprowadzania danych
do bazy OOŚ.

Zawartość bazy OOŚ
i jej funkcjonalność

W okresie objętym kontrolą generalny dyrektor wprowadzał do bazy OOŚ
dane archiwalne, tj. sprzed 2017 r. Do dnia zakończenia kontroli wprowadzono do bazy OOŚ 100% informacji dotyczących postępowań sprzed
2013 r., które wpłynęły do GDOŚ w ramach rocznych sprawozdań od organów prowadzących postępowania w sprawie OOŚ i OON.

W dniu 30 czerwca 2019 r. w bazie OOŚ znajdowały się informacje o: 3348
postępowaniach w sprawie OOŚ dotyczących przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I), 54295 postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II), 8062 postępowaniach doty-
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czących przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000
(tzw. grupa III).

W trakcie kontroli aktywny dostęp do bazy OOŚ posiadali27 użytkownicy
z 1866 urzędów, a od stycznia 2017 r. – użytkownicy z 2084 urzędów.
Powyższa różnica wynikała z faktu, że część użytkowników, którzy wprowadzali informacje do bazy OOŚ jest nieaktywna (ma zablokowane konto),
co nie oznacza, że ponownie nie uaktywni konta, jeżeli zajdzie potrzeba
wprowadzenia informacji do bazy OOŚ.

W wyniku kontroli ustalono, że dane dotyczące dat wprowadzenia
poszczególnych danych do bazy OOŚ, zapisywane są poprzez automatyczną rejestrację operacji w systemie, a administratorzy lokalni mają
poprzez zakładkę ZARZĄDZANIE podgląd do czynności wykonywanych
przez każdego zalogowanego pracownika korzystającego z bazy danych
OOŚ w urzędzie.

Z poziomu RDOŚ możliwe było wprowadzenie do niej informacji o wnioskach obejmujących m.in.: rodzaj postępowania, lokalizację przedsięwzięcia, nazwę organu prowadzącego postępowanie, nazwę przedsięwzięcia,
datę złożenia wniosku, znak sprawy, kwalifikację przedsięwzięcia, informacje o możliwości TGOŚ, liczbie stron większej niż 20, ustaleniu zakresu raportu OŚ i ON, danych wnioskodawcy, dokumentach załączonych
do wniosku, możliwości znaczącego negatywnego oddział ywania
na obszar Natura 2000. Po wprowadzeniu ww. informacji możliwe było
również załączenie dokumentów, m.in.: KIP, postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia OOŚ i OON, raportu OŚ, DŚU oraz wprowadzenie daty ich
wytworzenia albo wpływu. Ustalono jednak, że wprowadzenie DŚU, a także niektórych zmian wniosku, skutkowało takim samym komunikatem
w historii: „edytowano wniosek (…)”. Nie było zatem możliwości ustalenia
daty wprowadzenia DŚU do bazy.

Funkcjonalność bazy OOŚ nie zapewniała możliwości bezpośredniego
sprawdzenia z poziomu danego postępowania daty wprowadzenia do bazy
OOŚ informacji o ocenach oddziaływania, a także daty wprowadzenia
i aktualizacji danych o dokumentacji sporządzonej w ramach postępowań w sprawie OOŚ i OON, bowiem termin wprowadzenia do bazy OOŚ
ww. informacji i danych można było określić jedynie poprzez analizę historii
profilu danego pracownika za pomocą zakładki ZARZĄDZANIE. System
ten rejestrował operacje dokonywane przez uprawnione (zalogowane)
osoby, a w przypadku wprowadzania do bazy OOŚ danych o dokumentacji
sporządzonej w ramach danego postępowania przez różnych pracowników danego urzędu, określenie daty wprowadzenia lub aktualizacji tych
danych możliwe było dopiero po uzyskaniu wiedzy, który z pracowników
wprowadzał te dane do bazy OOŚ.
Powyższe potwierdzali w swoich wyjaśnieniach regionalni dyrektorzy
wskazując dodatkowo, że Nie jest nam znana funkcjonalność bazy OOŚ
polegająca na określeniu daty wprowadzenia konkretnego dokumentu. (…)
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Przeprowadzone szkolenia z bazy OOŚ przed jej uruchomieniem nie obejmowały ww. funkcjonalności. Także w opracowaniu Podręcznik użytkownika
bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, nie zawiera informacji
o ww. funkcjonalności. (…) Organ nie wiedział, że taka funkcjonalność bazy
OOŚ w ogóle jest możliwa. (…).
Zdaniem NIK, funkcjonalność bazy OOŚ w zakresie weryfikacji daty
wprowadzenia danych o OOŚ i OON była wystarczająca do czasu wejścia w życie, z dniem 1 stycznia 2017 r., przepisów zmieniających uooś.
W poprzednim stanie prawnym to generalny dyrektor miał obowiązek
prowadzenia bazy OOŚ, a właściwe organy zobowiązane były do przekazywania do końca marca, informacji o prowadzonych postępowaniach
za rok poprzedni. Od 2017 r. to na organach prowadzących postępowania
w sprawie OOŚ oraz OON spoczywa obowiązek wprowadzania informacji
o postępowaniu i danych o dokumentacji sporządzonej w ramach postępowania, a dodatkowo wprowadzono 30-dniowy termin na realizację
powyższych obowiązków.
W konsekwencji generalny dyrektor, jako prowadzący bazę OOŚ, powinien zapewnić możliwość bezpośredniej weryfikacji wskazanego terminu, np. z poziomu wybranego postępowania, bez potrzeby uprzedniego
pozyskania wiedzy, który pracownik lub pracownicy wprowadzali dane
dla konkretnego postępowania oraz analizowania historii profilu
tego/tych pracowników.

Zdaniem NIK, wynikało to m.in. z niewydania przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie bazy OOŚ, w ramach którego można by było uwzględnić uwarunkowania wynikające ze zmiany uooś od 1 stycznia 2017 r.

Kontrola ujawniła, iż generalny dyrektor wprowadził do bazy OOŚ kartę
informacyjną przedsięwzięcia, dotyczącego budowy elektrowni jądrowej
po 160 dniach od jej otrzymania.

Wprowadzanie danych
do bazy OOŚ

W bazie OOŚ, znajdowały się informacje o łącznie: 83 postępowaniach
w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko; 3485 postępowaniach w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 1972 postępowaniach w sprawie OON – dla wniosków złożonych w okresie od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. do regionalnych dyrektorów
objętych kontrolą.

Porównanie powyższych danych z liczbą prowadzonych w RDOŚ postępowań, dotyczących OOŚ i OON, tj. odpowiednio 6279 i 2957, wskazuje, że regionalni dyrektorzy wprowadzili do bazy OOŚ średnio 56,8%
postępowań dotyczących OOŚ oraz 66,7% postępowań dotyczących
OON. W poszczególnych RDOŚ udział ten wynosił dla postępowań OOŚ
– od 17,9% w RDOŚ w Warszawie do 85,9% w RDOŚ w Rzeszowie, a dla
postępowań OON – od 54,2% w RDOŚ w Rzeszowie do 96,4% w RDOŚ
w Gdańsku, z tym, że w RDOŚ Poznaniu nie wprowadzono do bazy OOŚ
żadnych informacji o prowadzonych postępowaniach OON. W RDOŚ
w Opolu nie prowadzono w badanym okresie postępowań OON.
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Wprowadzanie danych i informacji do bazy danych
Infografika nr 18
o ocenach oddziaływania na środowisko
Wprowadzenie danych i informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
liczba postępowań
w sprawie OON – 2 957
liczba
prowadzonych w
rdoś postępowań,
dotyczących OOŚ
i OON – 9 236

LICZBA INFORMACJE ZAWARTYCH
W BAZIE OOŚ O :

liczba postępowań
w sprawie OOŚ
– 6 279

( DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W OKRESIE 1.01.2016 R . – 30.06.2019 R .)

postępowaniach
w sprawie OOŚ – 3 568

3 568

W TYM O :

postępowaniach w sprawie OOŚ
dla przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko – 83

postępowaniach
w sprawie OON – 1 972

postępowaniach w sprawie OOŚ
dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko
– 3 485

1 972

Źródło: materiały własne NIK.

W RDOŚ w Krakowie nie wprowadzono informacji o 98 z 396 postępowań
w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON.

Regionalni dyrektorzy nie wprowadzali do bazy OOŚ danych dotyczących
badanych szczegółowo postępowań lub nieterminowo wprowadzali takie dane:
− regionalny dyrektor w Poznaniu nie wprowadził28 żadnych informacji
o prowadzonych OON, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 lit c uooś,
jak również innych danych o dokumentacji sporządzonej w ramach
prowadzonych powyższych postępowań, o których mowa w art. 128
ust. 1 pkt 2 uooś;

− regionalny dyrektor w Bydgoszczy siedem, spośród 16 objętych kontrolą, postanowień wprowadził od 59 do 564 dni po terminie, o którym
mowa w art. 129 ust. 1 uooś;

− regionalny dyrektor w Gdańsku nie wprowadził: informacji o pięciu
postępowaniach (z 19 objętych kontrolą); danych o pięciu postanowieniach w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOŚ (z sześciu objętych
kontrolą); danych o 10 DŚU (z 14 objętych kontrolą); danych o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia OON (z pięciu objętych kontrolą); danych o wydanych na podstawie art. 98 ust. 1 uooś
postanowieniu o uzgodnieniu WRP i postanowieniu o odmowie uzgodnienia WRP (z czterech objętych kontrolą). Postanowienie w sprawie
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obowiązku przeprowadzenia OON oraz postanowienie w sprawie
uzgodnienia WRP, wydane na podstawie art. 98 ust. 1 uooś, wprowadzono w RDOŚ z przekroczeniem 30-dniowego terminu określonego
w art. 129 ust. 1 uooś;

− regionalny dyrektor w Olszt ynie nie wprowadził danych o 10
z 12 badanych dokumentów (w sześciu postępowaniach). Ponadto
w 15 z 31 badanych postępowań (dotyczących wydania DŚU oraz OON)
23 dokumenty (spośród 62 objętych badaniem) zostały zamieszczone
z opóźnieniem wynoszącym od pięciu do 408 dni w stosunku do terminu
określonego w art. 129 ust.1 uooś albo w art. 9 ust. 2 ustawy z 2015 r.
o zmianie uooś;

− regionalny dyrektor w Opolu nie zamieścił danych dotyczących
czterech, spośród 31 objętych kontrolą, postępowań (dane o pięciu
sprawach zostały zamieszczone w bazie OOŚ w trakcie kontroli NIK),
a w przypadku dziewięciu spraw wprowadzono dane z naruszeniem
terminów wskazanych w art. 129 ust. 1 uooś oraz art. 9 ust. 2 ustawy
z 2015 r. o zmianie uooś, ponadto jedna sprawa została wprowadzona
pod błędnym numerem;

− regionalny dyrektor w Rzeszowie wprowadził dane dot yczące
19 postępowań z przekroczeniem terminów, określonych w art. 129
ust. 1 uooś albo w art. 9 ust. 2 ustawy z 2015 r. o zmianie uooś, wynoszącym od dwóch do 315 dni;

− regionalny dyrektor w Gorzowie Wielkopolskim wprowadził dane
o 10, spośród 13 objętych kontrolą, postępowaniach, w których przeprowadzono OOŚ, po upływie 30 dni od ich wytworzenia lub wpływu
do RDOŚ, a te, które zostały wytworzone lub wpłynęły w 2016 r.
– po 31 marca 2017 r.

− regionalny dyrektor w Warszawie, spośród objętych szczegółowym
badaniem 41 postępowań, nie wprowadził informacji i danych dotyczących 14 (34,1%) postępowań. Ponadto informacje o prowadzonych pięciu, z 26 zbadanych, postępowaniach w sprawie OOŚ lub OON, lub dane
o dokumentacji sporządzonej w ramach postępowań wprowadzono
do bazy w terminie od 36 dni do 302 dni po terminie, wymaganym
zgodnie z art. 129 ust. 1 uooś lub art. 9 ust. 2 ustawy z 2015 r. o zmianie
uooś;

− regionalny dyrektor w Białymstoku dane o 10 wnioskach złożonych
po dniu 1 stycznia 2017 r. wprowadził do bazy OOŚ w terminie od 111
do 789 dni od dnia wpływu do RDOŚ.
Jedynie w RDOŚ w Krakowie badanie 33 dokumentów w ydanych
w 19 sprawach wykazało, że prawidłowo zamieszczono te dokumenty.

Jako główną przyczynę opóźnień we wprowadzaniu danych do bazy OOŚ
skontrolowani regionalni dyrektorzy podawali nadmierne obciążenie
pracowników zadaniami związanymi z prowadzeniem postępowań.
Ponadto regionalny dyrektor w Warszawie zwrócił uwagę na konieczność
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Weryfikacja
prawidłowości
i terminowości
wprowadzania danych
do bazy OOŚ

aktualizacji haseł użytkowników, co wymaga kontaktu z GDOŚ w celu uzyskania możliwości ustalenia nowego kodu dostępu. Regionalny dyrektor
w Bydgoszczy wskazał także na incydentalnie wadliwie działającą bazę.

Generalny dyrektor nie dokonywał weryfikacji prawidłowości i terminowości wprowadzania przez regionalnych dyrektorów danych do bazy
OOŚ, z powodu, jak wyjaśnił, dużej liczby danych wprowadzanych do bazy
i względów organizacyjnych.

Tego zadania nie realizowali także regionalni dyrektorzy. Wprawdzie
w RDOŚ w Poznaniu zostały opracowane i wdrożone zarządzeniem z lutego
2016 r. zasady wprowadzania kart, jednak jak wskazano wyżej nie były
one prawidłowo realizowane.

Zdaniem NIK, w związku ze wskazaną w art. 123 ust. 1a uooś, podległością
regionalnych dyrektorów generalnemu dyrektorowi, powinien on dokonywać oceny prawidłowości realizacji przez nich obowiązku dotyczącego
aktualizacji bazy OOŚ, określonego w art. 129 ust. uooś. Ponadto podjęcie
działań w celu sprawdzenia wywiązywania się RDOŚ z wymienionego
obowiązku dałoby możliwość identyfikacji potrzeby poprawy funkcjonalności bazy OOŚ.

5.5. Zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie, wszystkich wymaganych dokumentów
sporządzanych w ramach postępowań o wydanie DŚU

Niezapewnienie
zamieszczania w PDWD
wszystkich danych
o dokumentach

Prowadzenie PDWD
w GDOŚ i RDOŚ
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Generalny dyrektor oraz regionalni dyrektorzy nie zapewnili zamieszczenia w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o wszystkich
wymagających takiego zamieszczenia dokumentach, sporządzonych
w ramach postępowań o wydanie DŚU i postępowań OON. Ponadto 23,3%
zbadanych kart informacyjnych nie było prawidłowo wypełnionych,
a 43,3% kart zamieszczono w PDWD nieterminowo.

Generalny dyrektor oraz objęci kontrolą regionalni dyrektorzy prowadzili
publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zgodnie z art. 22 i 23 uooś, w formie
elektronicznej – udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej GDOŚ
oraz RDOŚ. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie przedstawiane były w kartach informacyjnych, zgodnych
ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu w sprawie PDWD. Przed
1 stycznia 2017 r. przepisy nie określały terminu, w jakim organy powinny
zamieścić w PDWD dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Od 1 stycznia 2017 r., na podstawie art. 21 ust. 4
uooś, generalny dyrektor oraz regionalni dyrektorzy zobowiązani są do
zamieszczania w PDWD danych o takich dokumentach w terminie 14 dni
od dnia wytworzenia dokumentu albo jego otrzymania.

NIK zauważa jednak, że w art. 21 ust. 2 uooś nie uwzględniono istotnych
dokumentów powstających w postępowaniach OOŚ i OON, takich jak:
postanowienia w sprawie uzgodnienia WRP, o których mowa w art. 77
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ust. 3 uooś oraz postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia OON, o których mowa w art. 97 ust. 5 uooś. Są to dokumenty istotne
w prowadzonych postępowaniach, które odpowiednio: określają warunki
realizacji przedsięwzięcia, które powinny być ujęte w DŚU; kończą postępowanie w sprawie potrzeby przeprowadzenia OON.

Badaniem objęto dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego
ochronie związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawach: wydania DŚU, OON oraz TGOŚ. Badaniem objęto łącznie 546 dokumentów,
w tym 389 dokumentów wytworzonych/otrzymanych w 2017 r.

Zamieszczanie w PDWD
kart informacyjnych

Generalny dyrektor oraz dwóch regionalnych dyrektorów (w Białymstoku
i Gdańsku) nie zamieścili w PDWD informacji o wszystkich objętych badaniem dokumentach. I tak:
− generalny dyrektor nie zamieścił karty informacyjnej dotyczącej dwóch
spośród 16 dokumentów objętych kontrolą. Dotyczyło to powiadomień
państw narażonych o możliwym TGOŚ w dwóch postępowaniach;
− wskazani wyżej regionalni dyrektorzy nie zamieścili danych o 38, spośród 90 dokumentów objętych analizą.

Łącznie nie wprowadzono do PDWD danych o 7,1% dokumentów poddanych badaniu w kontrolowanych urzędach.

Ponadto w czterech sprawach w RDOŚ w Krakowie nie wprowadzono
do PDWD ośmiu uzupełnień wniosków, a w RDOŚ w Opolu uzupełnień
raportów OŚ otrzymanych w ramach postępowań.

Jako przyczyny niezamieszczenia kart informacyjnych regionalni dyrektorzy wskazywali niewystarczającą obsadę kadrową i dużą liczbę załatwianych spraw, a także niedopatrzenie pracowników wynikające głównie
z nadmiaru obowiązków. Natomiast regionalny dyrektor w Opolu wyjaśnił
m.in., że praktyka działania RDOŚ w Opolu opiera się na zasadzie wprowadzania do PDWD informacji o kompletnych dokumentach, a więc po uzupełnieniu wniosku.
Zdaniem NIK, takie postępowanie dotyczyć może tylko wniosków, które
wymagają usunięcia braków formalnych w trybie art. 64 ust. 2 Kpa.
Nie wszystkie karty informacyjne były wypełnione należycie. Spośród
skontrolowanych 498 kart informacyjnych, w 116 (23,3%) nie zawarto
wszystkich wymaganych danych albo karty nie spełniały innych wymagań, określonych rozporządzeniem w sprawie PDWD. Dotyczyło to:

Prawidłowość
sporządzenia kart
informacyjnych

− 42 spośród 86 kart RDOŚ w Opolu – w czterech kartach brakowało
numeru sprawy i daty dokumentu, w dwóch kartach – numeru sprawy,
a w 36 – daty dokumentu;

− 37 spośród 44 kart RDOŚ w Poznaniu – w jednej karcie wskazano opisywany dokument, jako wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
podczas gdy karta dotyczyła wniosku o wydanie DŚU, w jednej karcie
niewłaściwie wskazano zakres przedmiotowy dokumentu, w 37 kartach informacyjnych nie wypełniono rubryki „dokument zatwierdził”
oraz „data zatwierdzenia dokumentu”, w jedenastu kartach w rubryce
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„czy dokument jest ostateczny tak/nie” wpisano „nie”, pomimo że dotyczyło to wniosków lub postanowień wydanych w toku procedowania
wniosku i to w sytuacji gdy wydane zostały DŚU, a dokumenty w karcie
miały oznaczenie „dokument ostateczny”; w pięciu kartach nie było
podanych numerów kart dotyczących innych dokumentów w sprawie;

− 36 z 67 kart RDOŚ w Warszawie – we wszystkich w rubryce znak sprawy wpisano „nie dotyczy”, pomimo nadanego numeru przez RDOŚ, w 14
– w rubryce znak sprawy wprowadzono ogólny numer postępowania
prowadzonego przez RDOŚ, w 11 – w rubryce dokument zatwierdził
i rubryce data zatwierdzenia dokumentu wpisano „nie dotyczy”, pomimo wskazania w rubryce, że dokument wytworzył pracownik RDOŚ,
w 23 – w rubryce data zatwierdzenia dokumentu wpisano „nie dotyczy”, pomimo wskazania organu zatwierdzającego dokument;

− w jednej z 58 kart RDOŚ w Krakowie nie zamieszczono daty dokumentu.

Terminowość
zamieszczania kart
informacyjnych

Regionalni dyrektorzy wskazali w wyjaśnieniach, jako przyczyny niezamieszczenia wszystkich danych w kartach informacyjnych, m.in. nadmiar
pracy i niewystarczającą liczbę pracowników.

Generalny dyrektor i regionalni dyrektorzy nie dotrzymywali 14-dniowego terminu na zamieszczenie w PDWD danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, obowiązującego
od 1 stycznia 2017 r., dla dokumentów wytworzonych lub otrzymanych
po 31 grudnia 2016 r. Przekroczenia powyższego terminu wystąpiło
w przypadku 166 na 383 wprowadzone do PDWD karty informacyjne
(43,3%), z tego:
− generalny dyrektor nie zamieścił w ustawowym terminie informacji
o pięciu spośród ośmiu wprowadzonych kart. Zamieszczenie tych kart
nastąpiło od dwóch do 637 dni po upływie ustawowego terminu;

− regionalni dyrektorzy nie zamieścili w ustawowym terminie 161 spośród 375 wprowadzonych kart. Maksymalne przekroczenia ww. ustawowego terminu wynosiły w poszczególnych RDOŚ od 169 do 922 dni,
a udział tych przekroczeń wynosił w poszczególnych RDOŚ od 11,9%
do 73,5%.

Infografika nr 19
Terminowość zamieszczania w PDWD kart informacyjnych
Terminowość zamieszczania
w PDWD kart informacyjnych
liczba skontrolowanych
kart informacyjnych
dotyczących dokumentów
wytworzonych lub otrzymanych
po 31 grudnia 2016 r. – 383

217

166

liczba kart informacyjnych
wprowadzonych do PDWD
w wymaganym terminie

liczba kart informacyjnych
wprowadzonych do PDWD
po wymaganym terminie

922

– maksymalne opóźnienie
w stosunku do wymaganego
terminu

Źródło: materiały własne NIK.
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Regionalni dyrektorzy w wyjaśnieniach wskazywali przede wszystkim
nadmierne obciążenie pracowników obowiązkami oraz wynikające stąd
niedopatrzenia terminów przez pracowników.

Generalny dyrektor wskazał m.in. na wysoki stopień komplikacji rozpatrywanych spraw i obciążenie pracowników GDOŚ, którzy prowadzą w jednym
czasie wiele postępowań i działają pod dużą presją.
Ponadto generalny dyrektor wyjaśnił, że przyczyną opóźnienia zamieszczenia w PDWD danych o decyzji o umorzeniu postępowania, mógł być
charakter tej decyzji: Początkowo sądzono, że ze względu na charakter
wydanego rozstrzygnięcia (umorzenie) decyzja ta nie podlega obowiązkowi publikacji w PDWD. Jednak po dodatkowych analizach uznano, że skoro
modyfikuje treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (uchyla ją
w części i umarza) powinna zostać umieszczona w publicznie dostępnym
wykazie danych.

Ustalono także, że generalny dyrektor późno zamieścił w PDWD dane
o dokumentach wytworzonych przed 1 stycznia 2017 r. Karta informacyjna o wniosku o wydanie DŚU dla pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej
została zamieszczona po 82 dniach od otrzymania tego dokumentu, a karta informacyjna o decyzji wydanej w wyniku postępowania odwoławczego dotyczącego wydania DŚU, została zamieszczona 725 dni od wydania
decyzji ostatecznej. Karty informacyjne dotyczące czterech powiadomień
o możliwym transgranicznym oddziaływaniu przedsięwzięć, przekazanych państwom potencjalnie narażonym, zostały natomiast zamieszczone
po upływie od 330 do 862 dni.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na py tanie:
Czy działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, były prawidłowe i zapewniały
warunki do ochrony środowiska na obszarach znajdujących się w zasięgu
oddziaływania planowanych przedsięwzięć?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania szczegółowe:

1. Czy działania GDOŚ i RDOŚ związane z wydaniem DŚU realizowane były
prawidłowo, w tym w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i/lub obszary Natura 2000, weryfikacji
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i/lub obszary
Natura 2000 z uwzględnieniem udziału społeczeństwa w tej procedurze?

2. Czy działania RDOŚ związane z opiniowaniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania lub zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także postępowania GDOŚ i RDOŚ dotyczące
uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia, były prawidłowe?
3. Czy prawidłowe były działania GDOŚ i RDOŚ w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć?

4. Czy działania GDOŚ i RDOŚ zapewniły kompletność prowadzonej bazy
OOŚ?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą
Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Pozostałe informacje
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5. Czy działania GDOŚ i RDOŚ zapewniły zamieszczenie w publicznie
dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, wszystkich wymaganych dokumentów
sporządzanych w ramach postępowań o wydanie DŚU?

Kontrolą objęto jedenaście jednostek w tym: Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska oraz 10 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, z uwzględnieniem
kryteriów: legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Czynności
kontrolne przeprowadzono w okresie od 10 września 2019 r. do 20 stycznia 2020 r. Ostatnie wystąpienie zostało podpisane w dniu 21 stycznia
2020 r.
2016 r. – I połowa 2019 r. z wykorzystaniem dowodów powstałych przed/
po tym okresie.

W trzech jednostkach zasięgano informacji w trybie art. 29 ustawy o NIK.
W GDOŚ skierowano zapytanie do Ministra Środowiska na temat przyczyn
niewydania rozporządzenia w sprawie bazy OOŚ. W dwóch RDOŚ skierowano wnioski do generalnego dyrektora o przekazanie dokumentacji
badanych spraw.
Wyniki kontroli przedstawiono w 11 wystąpieniach pokontrolnych.
Do pięciu wystąpień wniesiono łącznie 15 zastrzeżeń.

ZAŁĄCZNIKI
Uchwałą Kolegium Najwyższej Izby Kontroli Nr 15/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego zgłoszonych przez Generalnego Dyrektora do wystąpienia pokontrolnego
Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31 grudnia 2019 r., uwzględniono w części
trzy zastrzeżenia, pozostałe (dwa) oddalono.

Uchwałami z dnia 2 marca 2020 r., 30 marca 2020 r., 1 kwietnia 2020 r.
i 7 maja 2020 r. Zespołów Orzekających Komisji Rozstrzygającej w NIK,
w odniesieniu do zastrzeżeń zgłoszonych przez regionalnego dyrektora
w Białymstoku, regionalnego dyrektora w Gdańsku, regionalnego dyrektora w Poznaniu, regionalnego dyrektora w Krakowie, uwzględniono
w całości trzy zastrzeżenia, uwzględniono w części sześć zastrzeżeń,
pozostałe (dwa) oddalono.
W 11 wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 63 wnioski
pokontrolne. Wnioski pokontrolne skierowano do:
y Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o:

1) Terminowe wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniach odwoławczych i postępowaniach dot. uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia,

2) Podjęcie działań mających na celu: weryfikację prawidłowości i terminowości wprowadzania danych do bazy danych OOŚ na środowisko
przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska; zapewnienie
możliwości bezpośredniej identyfikacji w bazie OOŚ terminu wprowadzenia do bazy danych o prowadzonych postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000
oraz terminów wprowadzania do bazy OOŚ danych o dokumentacji
sporządzonej w ramach tych postępowań,

3) Terminowe zamieszczanie w PDWD danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

y Regionalnego dyrektora w Białymstoku o:

1) Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych związanych
z wydawaniem DŚU oraz opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia OOŚ, a także z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć,

2) Wydawanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie kart informacyjnych przedsięwzięcia spełniających wymogi prawa,

3) Zamieszczanie w PDWD dotychczas niezamieszczonych danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wytworzonych albo otrzymanych w toku postępowań o wydanie
DŚU lub dotyczących OŚ na obszar Natura 2000, a także terminowe
zamieszczenie w PDWD danych o takich dokumentach,

4) Terminowe wprowadzanie informacji i danych do bazy OOŚ,

5) Uzupełnienie w regulaminie organizacyjnym RDOŚ katalogu zadań
Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko, o zadanie dotyczące
prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
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y Regionalnego dyrektora w Bydgoszczy o:

1) Terminowe wydawanie DŚU oraz postanowień w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ,

2) Rozstrzyganie postępowań w sprawie potrzeby przeprowadzenia
OOŚ na obszar Natura 2000 na podstawie dokumentacji spełniającej
wymagania przepisów uooś,
3) Terminowe wprowadzanie dokumentów do Bazy OOŚ i PDWD,

4) Wskazywanie terminu na uzupełnienie wniosków w wezwaniach
kierowanych w trybie art. 50 § 1 Kpa,

5) Bieżące aktualizowanie kart informacyjnych w systemie PDWD, a także skorygowanie nieprawidłowych danych do niego wprowadzonych;

y Regionalnego dyrektora w Gdańsku o:

1) Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków wydawania
rozstrzygnięć z pominięciem stron postępowania lub bez uzyskania
wymaganego prawem stanowiska innego organu, a w przypadku
niezrealizowania przedsięwzięcia objętego postępowaniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4233.4.2017.IB - podjęcie działań w celu wznowienia tego
postępowania na podstawie art. 145 par. 1 pkt 6 Kpa,

2) Podjęcie działań w celu zapewnienia terminowego załatwiania spraw
oraz informowanie stron postępowania – zgodnie z wymogami art. 36
Kpa - o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie,

3) Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków przeprowadzania OOŚ i OON na podstawie raportów i KIP niezawierających
wszystkich wymaganych informacji o przedsięwzięciu,

4) Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków nieuwzględniania w DŚU stanowisk organów uzgadniających WRP,

5) Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków braku rzetelności w prowadzonych postępowaniach, w tym przypadków podawania
nierzetelnych informacji w uzasadnianiach DŚU,
6) Z apewnienie prawidłowego i bezpiecznego archiwizowania akt
zakończonych spraw,

7) Podjęcie działań w celu uzgodnienia WRP w sprawie nr RDOŚ-Gd-WOC.43.93.2017.JG,
8) Podanie do publikacji wiadomości, na podstawie art. 38 uooś, informacji o wydanej DŚU w sprawie nr RDOŚ.Gd-WOO.4211.20.2016.AM,

9) Wprowadzenie do bazy OOŚ informacji o pięciu postępowaniach
i danych o 18 dokumentach, które nie zostały jeszcze tam wprowadzone,
10) Z amieszczenie w PDWD danych o ośmiu dokumentach, które nie
zostały jeszcze tam zamieszczone,

11) Podjęcie działań w celu zapewnienia terminowego zamieszczania
danych w bazie OOŚ oraz PDWD;
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y Regionalnego dyrektora w Gorzowie Wielkopolskim o:

1) P rowadzenie postępowań z zachowaniem terminów określonych
przepisami prawa, a w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie
zawiadamianie wnioskodawcy stosownie do art. 36 Kpa,

2) Wydawanie postanowień w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000 w oparciu o pełną dokumentację (kompletne
karty informacyjne przedsięwzięcia), w przypadku stwierdzenia
braków w KIP wzywanie do jej uzupełnienia,
3) Ujęcie w bazie ocen oddziaływania na środowisko informacji o prowadzonych postępowaniach,

4) Zapewnienie zamieszczania w bazie OOŚ i PDWD terminowo dokumentów i informacji dot. postępowań;

y Regionalnego dyrektora w Krakowie o:

1) Podjęcie działań w celu terminowego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii w sprawie potrzeby przeprowadzania OOŚ lub zakresu raportu, uzgodnień warunków realizacji
przedsięwzięcia oraz postanowień dotyczących przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000,

2) P
 odawanie w wezwaniach kierowanych do stron podstawy prawnej
oraz wskazywanie terminu, do którego żądanie powinno być spełnione,

3) Podawanie informacji do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania o wydanie DŚU bez zbędnej zwłoki,

4) Wydawanie w formie postanowień opinii o braku lub konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub zakresu raportu,

5) Podjęcie działań w celu terminowego wprowadzania do bazy OOŚ
i PDWD danych i informacji o środowisku i jego ochronie oraz ich
systematyczne aktualizowanie;

y Regionalnego dyrektora w Olsztynie o:

1) Terminowe wydawanie postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz DŚU,

2) Zapewnienie udziału społeczeństwa we wszystkich postępowaniach
w sprawie OOŚ, zgodnie z wymogiem art. 33 uooś,
3) Wydawanie we wszystkich sprawach postanowień o zawieszeniu
postępowania do czasu przedłożenia raportu OŚ,

4) R
 zetelne wprowadzanie danych i informacji do bazy danych OOŚ,

5) Terminowe zamieszczanie informacji w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;

y Regionalnego dyrektora w Opolu o:

1) Podjęcie działań w celu terminowego prowadzenia postępowań
związanych z opiniowaniem obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania (...) oraz związanych z uzgodnieniem WRP, a także
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prawidłowej weryfikacji kompletności KIP w sprawach dotyczących
ocen oddziaływania na środowisko na obszarach natura 2000,

2) Terminowe wprowadzenie do bazy danych o ocenach oddziaływania
na środowisko wymaganych informacji o prowadzonych w RDOŚ
postępowaniach,
3) Podjęcie działań w celu terminowego i kompletnego zamieszczenia
w PDWD wszystkich wymaganych dokumentów;

y Regionalnego dyrektora w Poznaniu o:

1) Terminowe załatwianie spraw związanych z wydawaniem DŚU,
opiniowaniem obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania
na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz uzgadnianiem WRP,

2) Formułowanie i kierowanie do wnioskodawców wezwań zawierających
wszystkie elementy określone w art. 54 Kpa,

3) Podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, w tym
wykorzystywanie posiadanych danych i informacji dotyczących
danej sprawy,

4) Zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych
zapobiegających utracie danych (m.in. metryk spraw),

5) Wydawanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie kart informacyjnych przedsięwzięcia spełniających wymogi prawa,

6) Wprowadzanie i aktualizowanie danych w bazie OOŚ oraz zgodne
z obowiązującymi przepisami oraz rzetelne umieszczanie w PDWD
kart informacyjnych o wszystkich wymaganych dokumentach sporządzanych w ramach postępowań m.in. o wydanie DŚU, uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięć,

7) Wydawanie postanowień i DŚU po przeprowadzeniu rzetelnej analizy
dokumentacji w danej sprawie oraz właściwe uzasadnianie podejmowanych rozstrzygnięć;

y Regionalnego dyrektora w Rzeszowie o:

1) Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków nieterminowego
lub przewlekłego rozpatrywania spraw, dotyczących wydawania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opiniowania
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania lub zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000, a także uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia,

2) Zapewnienie każdorazowego informowania wnioskodawców o niezałatwieniu sprawy w terminie wraz z podaniem przyczyn i wskazania
nowego terminu załatwienia sprawy, stosownie do postanowień
art. 36 Kpa,
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o zawieszeniu postępowania po stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu
raportu,

4) Z apewnienie wprowadzania danych i informacji do bazy danych
o ocenach oddziaływania na środowisko,

5) Zapewnienie terminowego zamieszczania w publicznie dostępnych
wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie sporządzanych w ramach postępowań o wydanie decyzji określających środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia;

y Regionalnego dyrektora w Warszawie o:

1) Wyeliminowanie przypadków rozpatrywania spraw na podstawie
kart informacyjnych przedsięwzięcia niezawierających wszystkich
informacji określonych w art. 62a uooś,

2) Wyeliminowanie przypadków wydawania rozstrzygnięć na podstawie
raportów OŚ niezawierających wszystkich wymaganych elementów
wymienionych w art. 66 ust. 1 uooś,

3) Wyeliminowanie przypadków nierzetelnego uzasadniania wydawanych rozstrzygnięć,
4) Wyeliminowanie przypadków nieterminowego wprowadzania do bazy
ocen oddziaływania na środowisko oraz zamieszczania w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wszystkich wymaganych w nim
dokumentów, sporządzanych w ramach postępowań o wydanie
DŚU i postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszary Natura 2000, w których uczestniczył regionalny dyrektor,

5) Wprowadzenie do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko postępowań, które do dnia zakończenia kontroli nie zostały
wprowadzone,

6) Wyeliminowanie przypadków występowania o opinię do państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego bez uprzedniej merytorycznej
weryfikacji i uzupełnieniu raportu OŚ lub KIP,

7) W yeliminowanie przypadków nieinformowania stron poprzez
obwieszczenia/zawiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy na podstawie art. 36 paragraf 1 i 2,
8) Wyeliminowanie przypadków nieterminowego wydawania rozstrzygnięć w ramach prowadzonych postępowań w sprawie opiniowania
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania lub zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000, a także uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia,
9) Zakładanie metryk dla prowadzonych spraw.

Z 63 wniosków zrealizowano 29, nie zrealizowano ośmiu, a 26 znajdowało
się w fazie realizacji (stan na dzień 29 maja 2020 r.).

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

1.

Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska

Andrzej
Szweda-Lewandowski

2.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Białymstoku

Beata Bezubik

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Poznaniu

Miłosława Olejnik

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Lp.

3.

Departament
Środowiska

4.
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5.

Delegatura
w Bydgoszczy

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

Maria Dombrowicz

6.

Delegatura
w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński

7.

Delegatura
w Krakowie

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Krakowie

Rafał Rostecki

8.

Delegatura
w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Olsztynie

Agata Moździerz

9.

Delegatura
w Opolu

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Opolu

Alicja Majewska

10.

Delegatura
w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Wojciech Wdowik

11.

Delegatura
w Zielonej Górze

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

Józef Kruczkowski
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
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 środowisko29. Ustawa określa zasady i tryb
postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz zasady udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmującego w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą
opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa
w postępowaniu – art. 3 ust. 1 pkt 8 uooś.

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

Ustawa określa trzy rodzaje procedur:

− procedura oceny strategicznej – ocena skutków wykonania dokumentów;
− procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – ocena
skutków realizacji przedsięwzięć;

− procedura oceny transgranicznego oddziaływania na środowisko
– dokumentów lub przedsięwzięć realizowanych w kraju albo dokumentów i przedsięwzięć realizowanych za granicą.

Procedura oceny indywidualnej OOŚ, zgodnie z art. 59 uooś, jest wymagana
przy realizacji następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

Procedura oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia

− planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko;

− planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony
na podstawie art. 63 ust. 1 uooś.

Ponadto realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone
powyżej wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000, jeżeli:

− przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

− obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1
uooś.
29 Dz. U. z 2020 r. poz. 283.
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Przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 uooś – to zamierzenie
budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje
się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne
podmioty.
Procedurę tę przeprowadza się w ramach:

y procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 61. ust. 1 uooś;

y postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 (są to m.in. decyzje: o pozwoleniu na budowę,
na realizację inwestycji drogowej, na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego, na realizacje inwestycji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie inwestycji przeciwpowodziowych) oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b,
jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1;

y postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji
jej towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących30.

Przepisy Kpa stosowane
w postępowaniach
w sprawie DŚU

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji – art. 61
ust. 2 uooś.

Do ww. postępowań, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego31 m.in. w zakresie złożenia
wniosku wszczynającego postępowanie jak i terminów załatwiania spraw.

Na podstawie art. 61 § 1 Kpa postępowanie administracyjne wszczyna się
na żądanie strony lub z urzędu.

Natomiast zgodnie z § 3 tego przepisu datą wszczęcia postępowania
na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji
publicznej. Wprawdzie z literalnego brzmienia art. 61 § 3 i 3a Kpa wynika, że datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony
jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, a datą
wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną
jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej, to zgodnie z wyrokami sądowymi (Wyroki
NSA: z 12 września 2008 r. II OSK 1012/07 i z 13 stycznia 2009 r. II OSK
30 Dz. U. z 2018 r. poz. 1537.
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1777/07) za datę wszczęcia postępowania na żądanie strony należy przyjąć dzień doręczenia wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne
wynikające zarówno z Kpa jak i przepisów prawa materialnego Za takim
rozumieniem art. 61 § 3 Kpa, z uwzględnieniem przepisów art. 63 § 2
i art. 64 § 2 Kpa, przemawia również i to, że z chwilą wszczęcia postępowania ciążą na organie określone obowiązki, ale organ nie może ich
realizować, skoro wniesione podanie (żądanie) nie spełnia wymogów
formalnych określonych w przepisach. W takiej sytuacji, okres oczekiwania na uzupełnienie przez stronę braków formalnych podania (wniosku),
wynika bez wątpienia z przyczyn niezależnych od organu a opóźnienie
z tym związane w załatwianiu sprawy powstało z winy strony.

Po wszczęciu postępowania administracyjnego organ administracji
publicznej, na podstawie art. 50 Kpa, ma uprawnienie do wzywania osób
do udziału w podejmowanych czynnościach, jak również do składania
wyjaśnień lub zeznań. Wezwane, w świetle art. 54 Kpa powinno zawierać
takie elementy jak: nazwę i adres organu wzywającego; imię i nazwisko
wzywanego; w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu
zostaje wezwany; czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez
pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie
lub w formie dokumentu elektronicznego oraz termin, do którego żądanie
powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika.

Na podstawie art. 35 Kpa organy administracji publicznej obowiązane
są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być
załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody
przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ – art. 35 § 2
Kpa. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca
od dnia otrzymania odwołania – art. 35 § 3 Kpa). Powyższe oznacza, że co
do zasady postępowanie administracyjne powinno zostać zakończone tak
szybko jak tylko jest to możliwe, z zastrzeżeniem, że w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno to nastąpić nie później
niż w ciągu miesiąca, zaś w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy. Natomiast o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, zgodnie z art. 36 Kpa, organ administracji
publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie
do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy
z przyczyn niezależnych od organu.
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Organ przeprowadzający
ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji – art. 61
ust. 2 uooś.

W myśl ww. przepisu ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 1832, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska przeprowadza również ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku, jeśli stanowi ona część
postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla
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 towarzyszących33 oraz przeprowadza ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, stanowiącą część
postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1.

Wymagania dotyczące
postępowania w sprawie
OOŚ

Natomiast ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
określa się, analizuje oraz ocenia następujące elementy (art. 62 ust. 1
uooś):

− bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz
zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz
w tym krajobraz kulturowy oraz wzajemne oddziaływania między
tymi czynnikami, a także dostępność do złóż kopalin;

− ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych
i budowlanych;

− możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziaływania na środowisko oraz ostatni element to wymagany
zakres monitoringu.

Ustawodawca odrębnie uregulował ocenę oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000 – art. 62 ust. 2 uooś. Taka ocena, oprócz elementów wyżej określonych powinna zawierać także ocenę skumulowanego
oddziaływania przedsięwzięcia z innymi realizowanymi (zrealizowanymi
lub planowanymi) przedsięwzięciami, które wraz z tym podstawowym
przedsięwzięciem oddziaływają na obszar Natura 2000.

32 Pkt 1 – decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy
Prawo budowlane; pkt 10 – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; pkt 14-decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; pkt 18 – decyzja
o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
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Artykuł 63 uooś stanowi o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wynikającym z orzeczenia
organu administracji publicznej, tj. postanowienia. Należy zauważyć,
że ustawodawca zobowiązał organ administracji publicznej do wydania
postanowienia zarówno w przypadku, gdy jest obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jak i wtedy, gdy
takiego obowiązku nie ma – art. 63 ust. 1 i ust. 2 uooś. Kryteria wymienione w art. 63 tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie
przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do wskazanych w tym przepisie uwarunkowań, wskazują organowi
administracji publicznej, jakie musi uwzględnić okoliczności przy dokonywaniu analizy czy dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać
na środowisko.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe,
jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów (art. 135
– art. 136) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska34.
Wówczas w postanowieniu organ administracji publicznej określa zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Określając ten
zakres raportu, organ musi się kierować wskazówkami, o których stanowi
art. 68 uooś. W przypadku gdy organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia OOŚ, powinien zawiesić postępowanie do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu OŚ. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
jest niezaskarżalne, a po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu organ
wznawia postępowanie również w formie postanowienia. Jeżeli w terminie trzech lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży ww.
raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane – art. 63
ust. 5a uooś.

Postanowienie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 i 2, musi poprzedzać opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (dalej „PIS”). Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinie w każdym przypadku, natomiast opinia organów PIS
jest wymagana tylko przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1–3, 10–19 i 21–25 uooś oraz uchwały, o której stanowi art. 72
ust. 1b uooś, tj. uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszącej35). Ponadto wymaga się uzyskania opinii
organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie
ustawy – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy,
a także organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne36 .
34 Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.

35 W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących –Dz. U. z 2020 r. poz. 219.

36 Dz. U. z 2020 r. poz. 310.
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Gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, dodatkowo
wymagane jest uzyskanie opinii dyrektora urzędu morskiego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1b uooś w przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000, zamiast opinii,
dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia. Uzgodnienie w drodze
postanowienia dokonuje także organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej w przypadku, gdy dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzi
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa
w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy – Prawo wodne37. Postanowienie
to można zaskarżyć w zażaleniu.

Organ wnioskujący o wydanie opinii musi przedłożyć organowi opiniującemu dokumenty określone w art. 64 ust. 2 uooś, a więc wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną
przedsięwzięcia i wypisy oraz wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku. Ten ostatni wymóg
jest konieczny w sytuacji, jeśli taki plan w ogóle został uchwalony (art. 64
ust. 2 pkt 3 uooś).

Organ opiniujący w postępowaniu o wydanie opinii ustala czy jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a następnie jeśli
przesądzi, że istnieje taka potrzeba, opiniuje zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – art. 64 ust. 3 uooś. Opinię lub
uzgodnienie, o których mowa wyżej, wydaje się w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku o jej wydanie.

W art. 65 ustawodawca określił termin 30 dni od dnia wszczęcia postępowania na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko albo braku takiego obowiązku dla planowanego przedsięwzięcia. W art. 65 ust. 3 wprowadzone zostały dodatkowe
wymogi formalne dla tego postanowienia, tj. w jego uzasadnieniu oprócz
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37 Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny
wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego – art. 56. Zgodnie z art. 57 celem środowiskowym dla sztucznych i silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa
ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał
ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu
ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Natomiast celem środowiskowym dla
jednolitych części wód podziemnych, zgodnie z art. 59 jest: – zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ich
ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem
a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Natomiast celem środowiskowym dla
obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie
których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub
dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań
– art. 61 ustawy – Prawo wodne.
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wymogów określonych w Kpa powinny znaleźć się informacje o uwarunkowaniach określonych w art. 63 ust. 1 uooś, które organ uwzględnił przy
wydawaniu postanowienia.

Ustawodawca w art. 66 uooś wskazał jakie elementy powinien zawierać
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest najistotniejszym dokumentem w przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podstawowe elementy raportu m.in. to:

Zakres raportu OŚ

− opis planowanego przedsięwzięcia;

− opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

− wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór
badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
− opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
− opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

− informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych,
zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim
ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem;
− opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;

− opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub
jego oddziaływania, w tym:
y wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego,
y racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
y wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

y porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

y ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę
i powietrze,
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y powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,
i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją
zabytków;

y dobra materialne;

y zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją ,
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków;

− opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsięwzięcia;

− wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz
określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku
publicznego;
− analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;

− streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych
w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

− źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Ustalanie zakresu ww. raportu następuje w formie postanowienia zawsze
dla przedsięwzięć fakultatywnych, jeżeli nałożono obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ oraz przy ocenie transgranicznej, natomiast dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
(art. 69 uooś) wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, zamiast raportu złożyć kartę informacyjną wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.
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Wydanie postanowienia określającego zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 70 uooś, uzależnione jest
od uprzedniego uzyskania opinii, o których mowa w tym przepisie. W każdym przypadku opinię musi wydać regionalny dyrektor ochrony środowiska, organy PIS tylko w przypadku decyzji wymienionych w art. 70 ust. 1
pkt 2 uooś, organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej,
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o której mowa w przepisach ustawy – Prawo wodne. W przypadku gdy
przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem właściwym do wydania tej opinii, jest także dyrektor urzędu morskiego. Ocena
oddziaływania na środowisko jest etapem prowadzącym do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwala organowi jedynie zorientować się jakie ewentualne zagrożenia dla środowiska mogą
wystąpić. Organ dzięki tej ocenie powinien właściwie określić uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zatem to decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia – art. 71 uooś.

W art. 72 ust. 1 ustawodawca wymienił enumeratywnie wydanie jakich
decyzji wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję tę dołącza się do wniosku o wydanie którejkolwiek
decyzji wymienionej w ust. 1. Uzupełnienie braku, polegającego na niedołączeniu do wniosku o wydanie decyzji określonej w ust. 1, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może nastąpić w trybie art. 64 Kpa.

Art. 72 ust. 2 określa wyjątek polegający na braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wymogu tego m.in. nie
stosuje się w przypadku zmiany:
− decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, polegających na:

y ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń
mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,
y zmianie danych wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz
zgłoszenia. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stała się ostateczna. W przepisie tym w ust. 4 wskazane są terminy przez
jaki czas zachowują ważność wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Z kolei art. 74 ust. 4b uooś określa termin 10 lat na złożenie
wniosku lub dokonanie zgłoszenie liczonym od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona,
która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, od organu, który wydał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne
są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90
ust. 1 uooś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze
postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska
i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W art. 72 ust. 6 uooś ustawodawca nałożył na organ administracji publicznej obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
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Udział społeczeństwa
w postępowaniu

na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, przy czym dotyczy to tylko tych organów, które wydają
decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 uooś.

Kwestie związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniach z zakresu
ochrony środowiska zostały uregulowane w art. 29–45 uooś. Podstawowym zadaniem organu administracji publicznej jest zapewnienie udziału
społeczeństwa, a wyżej wymienione przepisy uooś określają sposób w jaki
organ ma to uczynić.

Na podstawie art. 29 uooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw
wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają
możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych
decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich
zmianą – art. 30 uooś. Art. 31 uooś odsyła do odpowiedniego stosowania
przepisy art. 16–20 uooś, regulują one odmowę udostępnienia informacji
o środowisku i jego ochronie, w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji o stanie i ochronie środowiska przez podmiot zainteresowany.

Przepis art. 32 uooś wyłącza całkowicie stosowanie przepisów działu
VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”
do uwag i wniosków zgłaszanych w ramach postępowania wymagającego udziału społeczeństwa, ponieważ są to odrębne zagadnienia. Uwagi
i wnioski, o których mowa w uooś mogą być składane tylko w ramach
postępowania z udziałem społeczeństwa. Społeczeństwo ma prawo
wziąć udział w postępowaniach przed wydaniem decyzji (art. 33–38) oraz
w postępowaniach, w których opracowywany jest dokument (art. 39–43).
W art. 33 uooś ustawodawca wymienił czynności, które powinien podjąć
organ administracji publicznej w takim postępowaniu. Zgodnie z tym
przepisem przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału
społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki,
podaje do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 11 uooś)
informacje o:
− przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

− wszczęciu postępowania;

− przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

− organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych
do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

− możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
(tj. wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami; wymagane przez przepisy: postanowienia organu właściwego
do wydania decyzji, stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska
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są dostępne w terminie składania uwag i wniosków) oraz o miejscu,
w którym jest ona wyłożona do wglądu;

− możliwości składania uwag i wniosków;

− sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie
30-dniowy termin ich składania;
− organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

− terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
− postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 34
uooś. W związku z tym, że ustawodawca wskazał termin do wnoszenia
uwag i wniosków to uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu,
pozostawia się bez rozpatrzenia. Na podstawie art. 36 uooś organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną
otwartą dla społeczeństwa w związku z czym przepis art. 91 § 3 Kpa
stosuje się odpowiednio. Następnie organ prowadzący postępowanie rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski; w uzasadnieniu decyzji, niezależnie
od wymagań wynikających z przepisów Kpa, podaje informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały one uwzględnione – art. 37 uooś.
Ostatnim przepisem w rozdziale dotyczącym udziału społeczeństwa
w postępowaniach kończących się decyzją jest art. 38 uooś zobowiązujący
organ właściwy do wydania decyzji podania do publicznej wiadomości
informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Na podstawie art. 43-44 uooś organizacje ekologiczne mają możliwość
wzięcia udziału w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa na prawach strony. Z tym, że w tych postępowaniach organ nie ma
obowiązku zawiadamiać tych organizacji, o czym stanowi art. 31 § 4
Kpa, ponieważ ustawodawca w uooś wyłączył stosowanie tego przepisu,
co oznacza, że tylko od organizacji zależy czy weźmie udział w tym postępowaniu.

Art. 72a uooś dopuszcza możliwość zmiany podmiotu, na rzecz którego
została wydana decyzja. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – art. 73 ust. 1 uooś. Natomiast dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami
jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany
gruntów38, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. W tym przypadku starosta
jest organem właściwym (art. 75 ust. 1 pkt 2 uooś) i na nim spoczywa
obowiązek sporządzenia bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
38 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – Dz. U. z 2018 r. poz. 908, ze zm.
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na środowisko albo karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ustawodawca
w art. 74 uooś określił wymogi jakie powinien spełniać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Art. 75 uooś określa
właściwość rzeczową organów administracji publicznej w sprawach
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podstawowym
organem administracji publicznej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta
(ust. 1 pkt 4 tego przepisu), natomiast ustawodawca wskazał w jakich
konkretnych sprawach właściwy jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta i dyrektor
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Uzgodnienia i opinie
wymagane przed
wydaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, (tj. starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek
o stwierdzenie nieważności tej decyzji – art. 76 ust. 1 uooś. Jeżeli będzie
to wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, to wniosek taki powinien
być skierowany do organu II instancji, w stosunku do organu, który wydał
wadliwą decyzję. Jeśli będzie to wniosek o wznowienie postępowania,
to wystąpienie GDOŚ powinien skierować do organu, który wydał decyzję.

Ustawodawca w art. 77 uooś wskazał jakie czynności powinny być podjęte
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przede
wszystkim wskazał jakie uzgodnienia i opinie musi uzyskać organ wydający decyzję. Uzgodnienia, o których mowa w tym przepisie, dokonuje się
w drodze postanowienia (ust. 3). Uzgodnień dokonuje się a opinie wydaje się w terminie 30 dni od dostarczenia dokumentów, o których mowa
w art. 77 ust. 2 uooś.

Do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, nie stosuje
się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 Kpa, tj. przepisów dotyczących terminów
załatwienia sprawy, dopuszczalności zaskarżenia postanowienia w sprawie opinii lub uzgodnienia, oraz dopuszczalności skargi na bezczynność
organu. To ostatnie zagadnienie uregulowane jest w art. 77 ust. 6 uooś.
Natomiast do uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 1b uooś, nie
stosuje się przepisów art. 106 § 3 i 6 Kpa tzn. dotyczących terminów załatwienia sprawy oraz dopuszczalności skargi na bezczynność organu.
W przypadku gdy uzgodnienia organów są ze sobą sprzeczne, organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozstrzyga te sprzeczności w terminie 14 dni od dnia otrzymania
uzgodnień, po uprzednim porozumieniu z organami, których uzgodnienia
były ze sobą sprzeczne, i uwzględnia to rozstrzygnięcie w decyzji kończącej postępowanie, wydanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uzgodnienia organów. Do porozumienia nie stosuje się przepisu art. 106
Kpa – art. 77 ust. 9 uooś.
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W art. 79 uooś ustawodawca zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniach, w których wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w których organ przeprowadza ocenę oddziaływania
na środowisko.

ZAŁĄCZNIKI
Właściwy organ wydając decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bierze pod uwagę (art. 80 ust. 1 uooś):

Wydawanie decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach

− wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;

− ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
− wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

− wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania
na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Kolejna czynnością,
jaka powinien podjąć organ wydający decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach, jest stwierdzenie zgodności lokalizacji inwestycji
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ile został
uchwalony, ale ustawodawca wprowadził wyjątki od tego obowiązku
m.in. gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana
jest dla drogi publicznej, linii kolejowej czy przedsięwzięć związanych
z Euro 2012.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 uooś w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, organ określa m.in.: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;
w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się
za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych
danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji; istotne
warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1,
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 2339; wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć
zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska; wymogi
w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W art. 82
ust. 2 pkt 2 uooś ustawodawca unormował sytuacje, których zaistnienie
39 Pkt 1 – decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy
Prawo budowlane); pkt 10 - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; pkt 14
– decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; pkt 18
– decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
pkt 23 – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej
wydawanej na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską;
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wymaga dokonania określonych ustaleń w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Mogą one być następujące: gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba: wykonania
kompensacji przyrodniczej – to stwierdza konieczność wykonania tej
kompensacji; unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań; monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek
monitorowania, określając jego zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym
należy przedłożyć wyniki np. wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście, marszałkowi województwa czy wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Ponadto jeśli wynika to z oceny oddziaływania
na środowisko, organ przedstawia stanowisko w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, czy może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres
i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy
ją przedstawić. W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń
dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych
z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. Jeżeli z analizy porealizacyjnej
wynika, że dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania – art. 83 ust. 1 i ust. 2 uooś. W przypadku
gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a załącznikiem do takie decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia – art. 84 uooś.
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być uzasadniona,
a w art. 85 uooś zostały wymienione elementy, które powinny znaleźć się
w uzasadnieniu niezależnie od tych, jakie wynikają z art. 107 § 1, 2 i 3
Kpa. Na przykład w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinny być informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, następnie informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie
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o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia i opinie
organów oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Z kolei w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko powinny znaleźć się informacje o uwarunkowaniach,
o których mowa w art. 63 ust. 1 uooś, uwzględnionych przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko. Ustawodawca nałożył na organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się
z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami właściwych organów. Dotyczy to również decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – art. 85 uooś. Zgodnie z art. 86 uooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże wszystkie organy zarówno te wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska
w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
jak i organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 uooś oraz
organy przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a uooś,
tj. zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych oraz zgłoszeniem zmiany
sposobu użytkowania obiekty budowlanego lub jego części.

Przepisy działu V (art. 59–103 uooś) oraz działu VI (art.104–120 uooś)
stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Do zmiany ww. decyzji znajdzie również zastosowanie
art. 155 Kpa, który stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w przypadku decyzji środowiskowych zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego
została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto na podstawie art. 127 Kpa od decyzji wydanej w I instancji stronie służy odwołanie. Wówczas organ odwoławczy, na podstawie art. 138
§ 1 Kpa, wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie
orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo umarza postępowanie
odwoławcze. Ponadto, na podstawie art. 138 § 2 Kpa, organ odwoławczy
może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została
wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć
pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
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Z analizy kolejnych przepisów uooś wynika, że ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
przeprowadza się także:
− na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia,
złożony do organu właściwego do wydania decyzji;

− jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku
o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Ponowna ocena
oddziaływania
na środowisko

− w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji
do wychwytywania dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej
mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

W art. 88 ust. 1 uooś ustawodawca określił, że w przypadku gdy decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza konieczność ponownego
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku gdy
podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada, wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, to stosuje się przepisy dotyczące postanowienia o zakresie raportu
(art. 69–70 uooś). Natomiast w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane
zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wówczas organ właściwy do wydania decyzji
stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie
zakres raportu; na postanowienie to przysługuje zażalenie. Organ zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
(art. 88 ust. 4 uooś).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się
w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z jego
zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (art. 88 ust. 5 uooś).

Przepis art. 89 uooś określa obowiązki organu właściwego do wydania
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 uooś oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b uooś. Organ taki powinien
wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia (art. 75 ust. 2 i 5 uooś stosuje się odpowiednio)
oraz powinien przedłożyć wniosek o wydanie decyzji, o których mowa
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w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 uooś oraz pozwolenia, o którym mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 4b tej ustawy; decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a także raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – art. 90 ust. 1 uooś. Wyżej
wymienione organy odmówią uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia,
jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika,
że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar
Natura 2000, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34
ustawy o ochronie przyrody (ust. 1a) albo, że przedsięwzięcie wpływa
negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy – Prawo wodne, o ile nie
zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej
ustawy (ust. 1b). Wydanie postanowienia poprzedzone jest określonymi
czynnościami Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zakres tych czynności
został określony w art. 90 ust. 2 uooś i polegają one na wystąpieniu przez
te organy do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 uooś, oraz pozwolenia, o którym mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 4b uooś, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (art. 33-36 i art. 38 uooś) oraz na wystąpieniu
do organu PIS, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych, ewentualnie także do dyrektora urzędu morskiego, jeżeli przedsięwzięcie jest
realizowane na obszarze morskim o wydanie opinii. Wydanie postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia musi poprzedzać
przekazanie właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska
albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przez organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, zgłoszone przez
społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.
Następnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje te uwagi i wnioski (art. 90
ust. 4 uooś).

Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska, występując o opinię do ww. organów, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, takie jak: wniosek o wydanie decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 uooś, oraz pozwolenia,
o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b uooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ zobowiązany do wydania opinii wydaje ją w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 Kpa, który
stanowi, że do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwa-
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nia mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy stron albo
przyczyn niezależnych od organu, oraz art. 36 Kpa dotyczącego przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie przez organ mają tu odpowiednie
zastosowanie.

Natomiast postanowienie, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo
właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje w terminie
45 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów i znów wyżej przytoczone przepisy Kpa dotyczące terminów załatwienia spraw stosuje się
odpowiednio. Jednak w przypadku tego postanowienia nie znajduje zastosowania art. 106 § 3, 5 i 6 Kpa określający ogólne reguły dotyczące zajęcia
stanowiska, przed wydaniem decyzji, przez inny organ.

Postanowienie, o którym mowa wyżej, powinno mieć uzasadnienie
(art. 91 uooś), w którym należy zawrzeć informacje o przeprowadzonym
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione
te uwagi i wnioski, jak również informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ustalenia
zawarte w opinii oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Postanowienie to wiąże inne organy właściwe w sprawie, zgodnie z art. 92
uooś. Na podstawie art. 93 tej ustawy właściwy organ wydający decyzje,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, uwzględnia warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 uooś. W art. 93 ust. 2, 3
i 4 ustawodawca określił jakie obowiązki może nałożyć organ w wyżej
wymienionych decyzjach. Nałożenie tych obowiązków ma charakter
fakultatywny, co oznacza, że organ może je nałożyć, ale nie ma obowiązku.
Jednym z tych obowiązków, jakie organ może nałożyć na wnioskodawcę,
jest przedstawienie analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin
jej przedstawienia – art. 93 ust. 2 pkt 2 uooś. W analizie tej dokonuje się
porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14 i 18, oraz pozwoleniu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia
na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być
załączona, poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania – art. 94 uooś.
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w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione warunki realizacji
przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 uooś. Ustawodawca nałożył na organ prowadzący postępowanie obowiązek podania
do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i możliwościach
zapoznania się dokumentacją sprawy – art. 95 uooś.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ocenie oddziaływania na przyrodę obszaru Natura 2000 powinien podlegać każdy projekt dokumentu strategicznego oraz każde planowane
przedsięwzięcie i działanie, jeśli może znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000. Zgodnie z zasadą przezorności, taka ocena powinna być
przeprowadzona wtedy, gdy nie da się racjonalnie i merytorycznie wykluczyć ryzyka znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000. Na podstawie art. 96 uooś organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia budowy lub
wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, oraz do wydania decyzji
wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które
nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej
decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może
potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Oceny oddziaływania
przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000

Jeżeli organ uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosku
o wydanie decyzji lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 uooś
wraz z dokumentami określonymi w ust. 3 tego przepisu.

W art. 97 uooś ustawodawca określił sposób postępowania regionalnego
dyrektora ochrony środowiska zarówno w sytuacji, gdy uzna, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar natura 2000, jak
i w sytuacji, gdy stwierdzi, że takiego oddziaływania nie ma. W przypadku,
gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, w drodze postanowienia
nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000 uwzględniając łącznie uwarunkowania określone
w art. 97 ust. 1 uooś. Wydając postanowienie o obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony
środowiska nakłada obowiązek przedłożenia, w dwóch egzemplarzach
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
i określa zakres tego raportu, który powinien być ograniczony do określenia
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
W przypadku, jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi,
że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura
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2000, to wydaje w drodze postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Postanowienia te wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 uooś i przysługuje na nie zażalenie.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – art. 98 ust. 1 uooś.
Wydanie postanowienia musi być poprzedzone zapewnieniem udziału
społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w trybie art. 33–36 i 38,
przekazując temu organowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000 – art. 98 ust. 4 uooś.
Zgodnie z art. 99 uooś postanowienie to wymaga uzasadnienia, w którym
powinny być zawarte:
− informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa;

− informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim
zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w art. 96 ust. 1, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w ww. postanowieniu. W art. 101 uooś także zostały określone obowiązki jakie organ
może nałożyć na wnioskodawcę. W sytuacji, gdy z oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może
znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, odmawia zgody
na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
W art. 103 uooś zawarte są regulacje dotyczące uzasadnienia decyzji
wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie
jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania
na środowisko
Postępowanie w sprawie
transgranicznego
oddziaływania
na środowisko
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Dział VI uooś poświęcony jest zagadnieniom transgranicznego oddziaływania na środowisko, które polega na tym że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko może wykraczać poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 104 ust. 1 uooś). Możliwe jest także, aby na obszar Rzeczypospolitej Polskiej oddziaływało przedsięwzięcie położone na terytorium
innego państwa (art. 105 uooś). Kwestia transgranicznego oddziaływania
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jest przedmiotem regulacji międzynarodowego prawa środowiska
m.in. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.40

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
wszczyna się, jeżeli zaistnieje możliwość znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko, pochodzące z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca nie sprecyzował co rozumiemy pod pojęciem
„zaistnieje możliwość”, ani co oznacza przesłanka „znaczące transgraniczne oddziaływanie” niemniej jednak obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie a ustalenie czy zaistniały należy do organów administracji
publicznej.

W przypadku realizacji przedsięwzięć, muszą one być objęte co najmniej
jedną z dwóch decyzji: decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
lub decyzjami, o których stanowi art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 uooś41,
ale tylko w przypadku, gdy w ramach postępowania w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku, gdy taka
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko była już przeprowadzona w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wówczas art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. b nie znajdzie zastosowania.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wszczyna się z urzędu lub na wniosek. Wszczęcie tego postępowania
z urzędu wynika z art. 104 ust. 1 uooś, natomiast postępowanie wszczęte
na wniosek zaistnieje wówczas, jeśli wniosek taki złoży państwo, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Wniosek taki podlega
ocenie z punktu widzenia zaistnienia takiej możliwości. W art. 105 uooś
określony został drugi przypadek kiedy wszczyna to postępowanie, a mianowicie wszczyna się je także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie
pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się
na jej terytorium. Przepisy działu dotyczącego postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania stosuje się zarówno do zmiany, jaki
do uchylenia decyzji oraz do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 106
ust. 1 uooś).

Natomiast w przypadku postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko prowadzonego z udziałem państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej przepisy niniejszego
działu stosuje się, o ile wynika to z umowy międzynarodowej i o ile umowa ta nie przewiduje inaczej (art. 106 ust. 3 uooś).
40 Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110.

41 Pkt 1 – decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy
Prawo budowlane; pkt 10 – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; pkt 14
– decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; pkt 18
– decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
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Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wymaga zastosowania art. 16–20 uooś, a więc przepisów regulujących
możliwość odmowy udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania
pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
przedsięwzięć

Na podstawie art. 108 uooś organ administracji właściwy do wydania
decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, przeprowadzający ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia:
− wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala
zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać
przedsięwzięcie;

− niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przekazuje mu kartę informacyjną przedsięwzięcia;
− przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska:

y wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1
uooś, a więc organ prowadzący toczące się postępowanie wskazane
w tym przepisie,

y postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uooś, jeżeli zostało
wydane, wraz z opiniami, o których mowa w art. 64 ust. 1 tej ustawy,

y raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wydaje się w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1
pkt 1uooś i przysługuje na nie zażalenie. W postanowieniu tym organ
administracji publicznej ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenie tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium
może oddziaływać przedsięwzięcie. Dokumentacja ta obejmuje cztery
elementy:
− kartę informacyjną przedsięwzięcia;

− wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy;
− postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, jeżeli zostało wydane,
wraz z opiniami, o których mowa w art. 64 ust. 1;
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− część raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która
umożliwi państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

Kolejną czynnością jaką podejmuje organ administracji publicznej jest niezwłoczne poinformowanie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przekazanie mu wyżej wymienionych dokumentów.

W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poweźmie
informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia niezwłocznie powiadamia o tym
państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to może oddziaływać,
informując o decyzji, która ma być dla tego przedsięwzięcia wydana,
i o organie właściwym do jej wydania, oraz załączając kartę informacyjną
przedsięwzięcia – art. 109 ust. 1 uooś. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Powiadomienie to powinno także zawierać
proponowany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska termin
na odpowiedź państwa, do którego jest kierowane powiadomienie.

Jeżeli państwo powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem
w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, wówczas Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:

− w porozumieniu z organem administracji przeprowadzającym ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów
oraz społeczeństwa tego państwa;

− przekazuje temu państwu wyżej wymienioną dokumentację, która
uprzednio otrzymał Generalny Dyrektor ochrony Środowiska, z wyjątkiem karty informacyjnej.

W świetle art. 110 uooś organ administracji przeprowadzający ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzi, za pośrednictwem Generalnego dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje
z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie.
Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, jeżeli uzna to za celowe
ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.
Art. 111 ust. 3 uooś stanowi, że wydanie decyzji, o których mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 1 uooś, nie powinno nastąpić przed zakończeniem
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Organem odpowiedzialnym za kontakty z państwem, którego może
dotyczyć oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, jest Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, który zgodnie z art. 112 uooś przekazuje,
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bez zbędnej zwłoki, państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko decyzję, o której mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 1, przetłumaczoną przez wnioskodawcę na język
strony narażonej w części, która umożliwi drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki sposób wyniki postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko zostały rozpatrzone i uwzględnione przy
wydawaniu decyzji.
Publicznie dostępne wykazy danych

Publicznie dostępne
wykazy danych

Ustawodawca w art. 22 uooś zobowiązał organy administracji publicznej
do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacje, które
mają być udostępniane i rozpowszechniane, są uaktualniane a katalog
danych, które powinny znaleźć się w tych wykazach określa art. 21 uooś.
Nie jest to katalog zamknięty, przynajmniej jeśli chodzi o udostępnianie
innych dokumentów niż te wskazane w art. 21 uooś. W wypadku tych
rejestrów organ „z urzędu”, niezależnie od jakiegokolwiek wniosku,
umieszcza dane o dokumencie w wykazie i czyni je powszechnie dostępne.
Organy zobowiązane do powyższych czynności to organy administracji
publicznej właściwe w sprawie, w ramach której taki dokument powstaje.
Każdy organ prowadzi swój własny wykaz, a w ramach wykazu odrębnie
wskazuje na poszczególne rodzaje dokumentów. Wyjątek stanowi wykaz
danych o raportach o oddziaływaniu na środowisko i danych o analizach
porealizacyjnych. Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca w art. 21 dodał
ust. 442, w którym wskazał termin 14 dni na umieszczenie tych danych
w wykazach, od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia. Wykaz
tych danych prowadzi więcej niż jeden organ, ponieważ pierwszym organem jest ten do załatwienia sprawy, zgodnie z art. 22 ust. 1 uooś, a następnym organem jest ten , który prowadził postępowanie, w ramach którego
lub w wyniku którego sporządzone były raporty o ocenach oddziaływania
na środowisko bądź analizy porealizacyjne.

Ustawodawca w art. 23 ust. 1 uooś wskazał, że publicznie dostępne
wykazy prowadzi się w formie elektronicznej natomiast udostępnianie
danych następuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Wzór publicznie
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, określa załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości
i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. W art. 24 uooś ustawodawca wskazał jakie informacje muszą być udostępnione obligatoryjnie
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Katalog tych informacji
jest zamknięty. Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych
są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. W art. 24 ust. 3
uooś ustawodawca wskazał organy, które zobowiązane są do prowadzenia
elektronicznych baz danych i są za nie odpowiedzialne. Są to m.in. marsza-
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łek województwa, starosta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
a od 1 stycznia 2019 r. również Główny Inspektor Ochrony Środowiska43.
Minister Środowiska w dniu 23 listopada 2010 r. wydał rozporządzenie
w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku44.
Niezależnie od regulacji zawartych w art. 23 i 24 uooś, w BIP umieszcza
się także dane, o których mowa w art. 25 uooś. Katalog ten ma charakter
uzupełniający wobec wyżej opisanych wykazów, a dane te są udostępniane m.in. przez ministra właściwego do spraw środowiska, Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wojewodę czy wójta, burmistrza, prezydenta.

Zgodnie z art. 128 uooś ustawodawca zobowiązał Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska do prowadzenia bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującej informacje o strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko, ocenach oddziaływania na środowisko dla
planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz o ocenach oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a także inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach ww. postępowań. Baza danych prowadzona
jest w systemie teleinformatycznym. Z kolei art. 129 ust. 1 uooś nałożył
na organy administracji publicznej obowiązek do wprowadzania i aktualizacji informacji i danych do ww. bazy danych, w terminie 30 dni od ich
wytworzenia lub wpływu do organu. Minister Środowiska został zobowiązany do wydania rozporządzenia, w którym określi sposób prowadzenia tej bazy danych, szczegółowy zakres informacji i innych danych,
oraz sposób wprowadzania informacji i innych danych do bazy. Brzmienie
obowiązujące art. 128 i 129 uooś zostało nadane ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw45 w art. 1 pkt 59,
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Na podstawie art. 129 ust. 2
obowiązującego przed ww. nowelizacją tego przepisu, Minister Środowiska
wydał rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko46,
natomiast nie wydał jeszcze rozporządzenia na podstawie delegacji
określonej w obowiązującym art. 129 ust. 2 uooś. Pomimo, że rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 r. obowiązuje, na mocy art. 12 ust. 2
ww. ustawy zmieniającej, który stanowi, że przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc
do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym tą
ustawą, to jednak zakres rozporządzenia z 2012 r. jest węższy niż delegacja ustawowa wydana na podstawie obowiązującego przepisu art. 129

Baza danych o ocenach
oddziaływania
na środowisko

43 Dz. U. z 2018 r. poz. 1479, art. 7 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.
44 Dz. U. Nr 227, poz. 1485.

45 Dz. U. z 2015 r. poz.1936.
46 Dz. U. z 2012 r. poz. 529.

133

ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w uooś

ust. 2 uooś. Rozporządzenie z 2012 r. określa wyłącznie szczegółowy
zakres informacji, a nie sposób prowadzenia tej bazy danych oraz sposób
wprowadzania informacji i innych danych do bazy.

Z dniem 24 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko oraz niektórych innych ustaw47, która wprowadziła zmiany dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz zmiany dotyczące
procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nowelizacja ta miała na celu zapewnić zgodność przepisów uooś z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia
16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Ustawa zmieniająca wprowadziła m.in. regułę dla wszystkich rodzajów
przedsięwzięć, wedle której, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 (obecnie 20), stosuje się
art. 49 Kpa. Zgodnie z tym przepisem, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W art. 64 został dodany ust. 1d, w związku z uchyleniem w art. 75 ust. 1
pkt 1 lit. l bowiem to wójtom, burmistrzom i prezydentom miast przyznano kompetencje do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka
samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z tym,
że regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast
opinii, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie
to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.

Ponadto nadano nowe brzmienie art. 74 ust. 3a pkt 1 uooś wprowadzając
odległość 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, bez względu na podział geodezyjny terenu (granice działek
ewidencyjnych), jako podstawową przesłankę do uznania tego terenu
za obszar oddziaływania. Jednocześnie bez zmian pozostały przesłanki
wymienione w art. 74 ust. 3a pkt 2 i 3 uooś, w związku z czym zmiana
nie pozbawia statusu stron postępowania podmiotów legitymujących się
prawem rzeczowym do nieruchomości położonych poza 100 m od terenu przedsięwzięcia, znajdujących się w strefie przekroczeń standardów
134

47 Dz. U. z 2019 r. poz. 1712.

ZAŁĄCZNIKI
jakości środowiska czy w zasięgu znaczącego oddziaływania. W rezultacie obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ustalany
będzie według stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 m
oraz według kryterium ustalanego indywidualnie w oparciu o charakter
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Tym samym zastępuje się
dotychczasową przesłankę, obejmującą działki sąsiadują bezpośrednio
z nieruchomością, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, bez
względu na to, na jakim obszarze tej nieruchomości będzie zlokalizowane
przedsięwzięcie. Dodano także art. 74 ust. 3b–3h uooś, które mają na celu
usprawnienie procedury wydawania decyzji środowiskowej w zakresie
ustalania stron postępowania oraz wystąpienia sytuacji, gdy nieruchomości znajdujące się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,mają nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny.
Istotna zmiana dotyczy także art. 76 uooś. Przed nowelizacją przepis
ten stanowił, że organem uprawnionym do podejmowania formalnych
działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2–4 uooś, decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach był Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska. W obecnym stanie prawnym kompetencje te mają regionalni
dyrektorzy ochrony środowiska, jednakże ze względu na szczególną wagę
lub zawiłość sprawy, RDOŚ może przekazać do rozpoznania Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska sprawę, w celu rozważenia skierowania
wystąpienia, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji albo wniosku o stwierdzenie nieważności
decyzji. Przekazanie sprawy wymaga uzasadnienia – art. 76 ust. 6 uooś.
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SCHEMAT NR 1

Schematy postępowań
prowadzonych w RDOŚ

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opinia właściwego inspektora sanitarnego

Opinia właściwego dyrektora urzędu morskiego*
Regionalny dyrektor ochrony
środowiska występuje o opinię

Opinia właściwego organu do wydania
pozwolenia zintegrowanego*
Opinia właściwego organu do wydania oceny
wodnoprawnej*

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje
postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i określa zakres raportu ooś

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie
o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś
Wnioskodawca przedkłada raport ooś zgodny z postanowieniem
regionalnego dyrektora ochrony środowiska
Regionalny dyrektor ochrony środowiska podejmuje, w drodze postanowienia,
zawieszone postępowanie
Regionalny dyrektor ochrony środowiska:

Uzgodnienie właściwego ministra*
Przeprowadza postępowanie
z udziałem społeczeństwa oraz,
w uzasadnionych przypadkach,
rozprawę administracyjną

Uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska*

Występuje
o uzgodnienie
lub opinię

Uzgodnienie dyrektora urzędu morskiego*

Uzgodnienie właściwego organu w sprawach
ocen wodnoprawnych*
Opinia właściwego inspektora sanitarnego

Opinia właściwego organu do wydania
pozwolenia zintegrowanego*
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
lub odmawia określenia warunków środowiskowych
Regionalny dyrektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
* w przypa dka ch okreś l onych w us ta wi e ooś .
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SCHEMAT NR 2
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o ustalenie zakresu raportu ooś wraz z kartą
informacyjną przedsięwzięcia i pozostałymi ustawowo
wymaganymi załącznikami

Opinia właściwego inspektora sanitarnego

Regionalny dyrektor ochrony
środowiska występuje o opinię
co do zakresu raportu ooś

Opinia właściwego dyrektora urzędu morskiego*
Opinia właściwego organu do wydania
pozwolenia zintegrowanego*
Opinia właściwego organu do wydania oceny
wodnoprawnej*

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie
o zakresie raportu ooś
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie
o zawieszeniu postępowania

Inwestor przedkłada
regionalnemu dyrektorowi
ochrony środowiska
raport ooś w zakresie
określonym w ustawie

Inwestor przedkłada raport ooś zgodny z postanowieniem
regionalnego dyrektora ochrony środowiska
Regionalny dyrektor ochrony środowiska podejmuje, w drodze postanowienia,
zawieszone postępowanie
Regionalny dyrektor ochrony środowiska:

Uzgodnienie właściwego ministra*
Przeprowadza postępowanie
z udziałem społeczeństwa oraz,
w uzasadnionych przypadkach,
rozprawę administracyjną

Uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska*

Występuje
o uzgodnienie
lub opinię

Uzgodnienie dyrektora urzędu morskiego*

Uzgodnienie właściwego organu w sprawach
ocen wodnoprawnych*
Opinia właściwego inspektora sanitarnego*

Opinia właściwego organu do wydania
pozwolenia zintegrowanego*
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
lub odmawia określenia warunków środowiskowych
Regionalny dyrektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
* w przypa dka ch okreś l onych w us ta wi e ooś .
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SCHEMAT NR 3
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia lub wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji
przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko
Właściwy organ wydaje postanowienie nakładające na inwestora obowiązek przedłożenia
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia regionalnemu
dyrektorowi ochrony środowiska

Inwestor składa dokumentację regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska

Regionalny dyrektor ochrony środowiska zasięga opinii dyrektora urzędu morskiego*

Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, czy przedsięwzięcie
może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i wydaje postanowienie
Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony
środowiska nakładające obowiązek przeprowadzenia
oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000, nakazujące
przedłożenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz

Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony
środowiska stwierdzające brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar
Natura 2000

Wnioskodawca przedkłada raport ooś na obszar Natura 2000

Regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje do:

Właściwego organu o zapewnienie możliwości udziału
społeczeństwa przekazując mu raport ooś na obszar Natura 2000

Dyrektora urzędu morskiego
o wydanie opinii*

Właściwy organ przeprowadza postępowanie z udziałem
społeczeństwa oraz, w uzasadnionych przypadkach, rozprawę
administracyjną i przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska zgłoszone uwagi i wnioski oraz protokoł z rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była
przeprowadzona
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 albo odmawia uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia
Właściwy organ wydaje decyzję lub odmawia jej wydania.
* w przypa dka ch okreś l onych w us ta wi e ooś .
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – Dz. U.
z 2019 r. poz. 489.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396, ze zm.
3. 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 – Dz. U. z 2020 r. poz. 283.
4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1936, ze zm.
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2020 r.
poz. 55, ze zm.
6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – Dz. U. z 2020 r. poz. 310.
7. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
– Dz. U. z 2019 r. poz. 933
8. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – Dz. U. z 2020 r. poz. 19.
9. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
– Dz. U. z 2019 r. poz. 59.
10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego – Dz. U. z 2020 r. poz. 256.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U.
z 2016 r. poz. 71.
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych
ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. poz. 529.
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie – Dz. U. Nr 186, poz. 1249.
14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca
2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
– Dz. U. poz. 250.
15. Dyrektywa z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko naturalne – Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, s. 40,
z późn. zm.
16. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzona w Espoo 25 lutego 1991 r. – Dz. U.
z 1999 r. Nr 96, poz. 1110.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
9. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
10. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
11. Senacka Komisja Środowiska
12. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
13. Minister Środowiska
14. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
16. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
17. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
18. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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