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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0884/2007, którą złożyła Danuta Cesarska (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia Ekologiczny Ursynów, w sprawie planowanego odcinka 
autostrady A2 przebiegającego przez warszawską dzielnicę Ursynów

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciw planom władz polskich dotyczącym przeprowadzenia 
fragmentu autostrady A2, która ma połączyć granicę polsko-niemiecką z granicą polsko-
białoruską i ma przebiegać przez warszawską dzielnicę Ursynów. Zauważa ona również, że 
przedmiotowa dzielnica Warszawy, w której krzyżuje się wiele dróg, już w tej chwili ponosi 
skutki natężenia ruchu silnie oddziałującego na środowisko. Ponieważ właściwe władze nie 
uwzględniły protestów obywateli, składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
podjęcia działań mających na celu zmianę przebiegu autostrady i zapewnienie poszanowania 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska przy realizacji przedsięwzięcia budowy 
rzeczonej drogi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 czerwca 2008 r.

Petycja zawiera pięć skarg dotyczących budowy nowych dróg stanowiących część 
międzynarodowych korytarzy transportowych na obszarze Warszawy, tak zwanego 
„warszawskiego węzła transportowego”. Składająca petycję, w imieniu autorów 
wspomnianych skarg, prosi o wspólne rozważenie skarg, ponieważ wszystkie one dotyczą 
planowania strategicznego tras transportowych na obszarze Warszawy. Petycja składa się 
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zatem z następujących skarg:

 Skargi w imieniu „Stowarzyszenia Sąsiedzkiego” na południową obwodnicę Warszawy 
na odcinku od skrzyżowania w Opaczu do skrzyżowania Lotnisko;

 Skargi na lokalizację autostrady A2 w dzielnicy Wilanów;
 Skargi na południową obwodnicę Warszawy na odcinku od skrzyżowania Patriotów do 

skrzyżowania Lubelska;
 Skargi w imieniu „Stowarzyszenia na rzecz obwodnicy” na modernizację Trasy Armii 

Krajowej i Trasy Toruńskiej;
 Skargi na drogę ekspresową S-8 na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Prymasa 

Tysiąclecia.

Składająca petycję twierdzi, że polskie władze zdecydowały o wdrożeniu „miejskiej” opcji 
„warszawskiego węzła transportowego”, która ma bardziej niekorzystne skutki społeczne
i gospodarcze od opcji projektu „poza miastem”. Składająca petycję zauważa, że normy 
stężenia PM10 i dwutlenku azotu na tym obszarze Warszawy już są przekraczane i że 
przedsięwzięcie może pogorszyć jakość powietrza.

Komisja nie dysponuje żadnymi informacjami na temat tych przedsięwzięć. W istocie to do 
państw członkowskich należy wybór, przygotowanie i realizacja przedsięwzięć na ich 
terytorium zgodnie z kompetencjami przewidzianymi w odnośnych wspólnotowych 
przepisach prawnych oraz informowanie o nich Komisji. Zgodnie z art. 211 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską zadaniem Komisji jest czuwać nad przestrzeganiem 
prawa WE przez państwa członkowskie. 

Na podstawie informacji otrzymanych od składającej petycję Komisja indywidualnie oceniła 
każdą z wyżej wspomnianych skarg pod względem zgodności z dyrektywami WE i zwróciła 
uwagę w szczególności na skumulowany efekt powyższych przedsięwzięć tworzących całość 
koncepcji „warszawskiego węzła transportowego”.

Dyrektywa w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko naturalne1 (dyrektywa 
OOŚ)

Przedsięwzięcia przedstawione przez składającą petycję mogą mieścić się w zakresie 
załącznika I lub załącznika II dyrektywy OOŚ, a znaczenie mają następujące źródła:

 Załącznik I pkt 7 lit. c) „Budowa nowej drogi o czterech lub większej liczbie pasów bądź 
ich wyrównanie lub poszerzenie istniejącej drogi złożonej z najwyżej dwóch pasów do co 
najmniej czterech pasów, w przypadku gdy taka nowa droga lub wyrównywana lub 
poszerzana część drogi miałaby co najmniej 10 kilometrów długości w jednym odcinku”;

 Załącznik II pkt 10 lit. e) „Budowa dróg, portów i urządzeń portowych, łącznie z portami 
rybackimi (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)”.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40) zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5) i 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17).
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W przypadku przedsięwzięć, które mieszczą się w zakresie załącznika I, należy obowiązkowo 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, natomiast w przypadku przedsięwzięć 
objętych załącznikiem II państwa członkowskie muszą określić, albo za pomocą badania 
indywidualnego, albo progów lub kryteriów, czy dane przedsięwzięcie podlega ocenie ze 
względu na to, iż może mieć poważne skutki dla środowiska, biorąc pod uwagę odnośne 
kryteria selekcji ustanowione w załączniku III przedmiotowej dyrektywy (tzw. „screening”).
Jeżeli władze państwa członkowskiego stwierdzą, że przedsięwzięcie może znacząco 
oddziaływać na środowisko, musi zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko. Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko należy 
uwzględnić bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia, a informacje dotyczące 
środowiska naturalnego dostarczane przez wykonawcę właściwym władzom muszą 
obejmować opis skutków, które mogą być spowodowane przez to przedsięwzięcie, w tym,
w miarę potrzeb, skumulowanych skutków. Ponadto w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko powinny się odbyć konsultacje ze społeczeństwem oraz innymi władzami, 
których może dotyczyć przedsięwzięcie z powodu ich szczególnej odpowiedzialności
w odniesieniu do środowiska, a decyzja w sprawie zezwolenia na inwestycję powinna 
uwzględniać wyniki wspomnianych konsultacji i informacje dostarczone przez wykonawcę 
właściwym władzom w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja
o przyznaniu lub odmowie wydania pozwolenia na inwestycję musi być także podana do 
publicznej wiadomości.

Z informacji dostarczonych przez składającą petycję wynika, że następujące trzy 
przedsięwzięcia były przedmiotem ocen oddziaływania na środowisko: południowa 
obwodnica Warszawy na odcinku od skrzyżowania w Opaczu do skrzyżowania Lotnisko, 
południowa obwodnica Warszawy na odcinku od skrzyżowania Patriotów do skrzyżowania 
Lubelska oraz droga ekspresowa S-8 na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Prymasa Tysiąclecia
w Warszawie. Składająca petycję twierdzi, że oceny oddziaływania na środowisko zostały 
przeprowadzone w oparciu o niewiarygodne dane, jednakże nie dostarczyła żadnego 
uzasadnienia swojej opinii. Brak jest informacji, czy w przypadku pozostałych dwóch 
przedsięwzięć przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcie dotyczące drogi ekspresowej S-8 na odcinku od ul. Lazurowej 
do ul. Prymasa Tysiąclecia, składająca petycję stwierdza, że parametry techniczne drogi 
zostały zmienione po wydaniu decyzji o jej lokalizacji. W Polsce decyzja o lokalizacji jest 
wydawana po zakończeniu oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z załącznikiem II
pkt 13, „wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub 
II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć 
znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne” powinny podlegać kontroli
w celu stwierdzenia, czy zmiana parametrów technicznych ma znaczące niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne. Brak jest informacji, czy właściwe władze 
przeprowadziły taką kontrolę.

Jakość powietrza

Ogólne przepisy dotyczące oceny i zarządzania jakością powietrza zostały ustanowione
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w dyrektywie ramowej 96/62/WE1, natomiast szczegółowe przepisy dotyczące niektórych 
zanieczyszczeń powietrza, w tym PM10, zostały określone w pierwszej dyrektywie 
pochodnej, 1999/30/WE2. Zgodnie z tą ostatnią wartości dopuszczalne dla PM10 obowiązują 
od dnia 1 stycznia 2005 r. Wartości dopuszczalne dwutlenku azotu będą obowiązywały 
dopiero od dnia 1 stycznia 2010 r.3
Komisja otrzymała z Polski oficjalne dane dotyczące oceny i potwierdzono już przekroczenie 
stężenia PM10 w aglomeracji warszawskiej. Nie ma większych zmian w liczbie przekroczeń i 
w średnich poziomach w latach 2005 i 2006. Zgłoszono również wysokie stężenie dwutlenku 
azotu, znacznie przekraczające wartości dopuszczalne przewidziane na rok 2010. Władze 
polskie przygotowały plan poprawy jakości powietrza i przesłały ten plan Komisji. Do 
właściwych władz państwa członkowskiego należy decyzja w sprawie środków, jakie zostaną 
włączone do planu. Zgodnie z art. 8 i 11 dyrektywy 96/62/WE Komisja jest informowana
o postępie w realizacji planów lub programów i regularnie analizuje dokonany postęp, nie ma 
jednak prawa wymagać zastosowania w ramach tych planów konkretnych środków 
zmniejszenia zanieczyszczeń. 

Jeśli chodzi o nieprzestrzeganie wartości dopuszczalnych PM10, to w październiku 2007 r. 
Komisja zażądała od zainteresowanych państw członkowskich dostarczenia dalszych
i bardziej szczegółowych informacji na temat środków, które państwa członkowskie stosują
w celu osiągnięcia tych wartości dopuszczalnych. 

Obecnie ma miejsce ocena techniczna odpowiedzi na te pisma, w tym odpowiedzi Polski, 
otrzymanej dnia 17 stycznia 2008 r. Na podstawie tej analizy Komisja podejmie decyzję
o tym, jakie dalsze działania są konieczne. W decyzji tej zostanie także wzięta pod uwagę 
nowa dyrektywa w sprawie jakości otaczającego powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy, która miała wejść w życie w połowie maja. W swojej odpowiedzi polskie władze 
wyraźnie nawiązują do rozwoju infrastruktury transportowej, w tym obwodnicy, jako do 
sposobu „usprawnienia transportu”, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 
Odpowiedź nie jest jednak na tyle szczegółowa, aby można było określić, czy przedmiotowe 
przedsięwzięcie będzie miało dodatnie czy ujemne skutki. 

W każdym razie Komisja oczekuje, że rozwój infrastruktury na taką skalę znajdzie swoje 
należyte odzwierciedlenie w odpowiednim planie dotyczącym jakości powietrza i że zostaną 
podjęte wszystkie stosowne środki w celu przestrzegania aktualnie obowiązujących
i przyszłych unijnych wartości dopuszczalnych związanych z jakością powietrza. 

Na podstawie dostarczonych informacji w chwili obecnej nie można stwierdzić naruszenia 
dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Gdyby składająca petycję 
dostarczyła szczegółowe informacje, umożliwiające Komisji ocenę zagadnień związanych
z wyżej wspomnianą dyrektywą, Komisja mogłaby zbadać tę sprawę. 

To do właściwych władz państw członkowskich należy decyzja, jakie środki zastosować
                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 

z 31.10.2003, s. 1). 
2 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2001/744/WE (Dz.U. L 278 

z 23.10.2001, s. 35).
3 W dniu 14 kwietnia 2008 r. Wspólnota przyjęła nową dyrektywę w sprawie czystszego powietrza dla Europy 

(dotychczas nieopublikowaną), która zastąpi dyrektywę 96/62 i dyrektywy pochodne.
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w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Komisja regularnie kontroluje realizację 
planów i programów, analizując dokonany postęp i tendencje w zanieczyszczeniu powietrza.

Jeśli chodzi o wartości dopuszczalne określone w dyrektywie 1999/30/WE, to Komisja 
odnotowała, że w aglomeracji warszawskiej wartości dopuszczalne PM10 w latach 2005
i 2006 zostały przekroczone. Komisja dokonuje obecnie oceny informacji dostarczonych 
przez Polskę w sprawie przekroczenia PM10 i na podstawie tej oceny oraz postanowień 
nowej dyrektywy w sprawie jakości powietrza podejmie stosowne działania.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Dodatkowe informacje przedstawione przez składającą petycję we wrześniu 2008 r. dotyczą 
pięciu przedsięwzięć w ramach koncepcji „warszawskiego węzła transportowego”. Komisja 
przeprowadziła dogłębną ocenę przedłożonych danych, a jej uwagi dotyczące każdego
z przedsięwzięć przedstawiono poniżej.

Droga ekspresowa S-17 (tak zwana wschodnia obwodnica Warszawy)

Komisja ustaliła, że w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono 
ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ), w trakcie której dokonano obszernej analizy 
różnych wariantów lokalizacji, a kluczowe elementy procedury OOŚ wymagane dyrektywą 
OOŚ1 były przestrzegane. Procedura OOŚ zakończyła się decyzją dotyczącą warunków 
środowiskowych, wydaną w dniu 19 października 2007 r. przez wojewodę mazowieckiego.

Droga ekspresowa S-7 od skrzyżowania z drogą ekspresową S-8

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadza obecnie OOŚ dla drogi ekspresowej S-7.
Procedura jest wciąż w toku i brak dowodów, by twierdzić, że nie będzie ona przeprowadzona 
zgodnie z wymogami dyrektywy OOŚ.

Droga ekspresowa S-8 od skrzyżowania w Konotopie z autostradą A-2 do skrzyżowania
z ul. Powązkowską

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa odcinki: I – od skrzyżowania w Konotopie
z autostradą A-2 do skrzyżowania z ul. Lazurową oraz II – od skrzyżowania z ul. Lazurową 
do skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia. Wykonawca przedłożył Wojewodzie 
Mazowieckiemu wniosek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji odcinka I (w dniu 
7 stycznia 2004 r.) i odcinka II przedmiotowej drogi (w dniu 26 sierpnia 2004 r.). Procedura 
wydania zezwolenia na inwestycję dla odcinka I rozpoczęła się zatem przed wejściem
w Polsce w życie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (tj. przed 1 maja 
2004 r.). W związku z powyższym w tym przypadku dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania
i tym samym nie można stwierdzić naruszenia obowiązujących przepisów. Jednak dla odcinka 
II procedura wydania zezwolenia na inwestycję rozpoczęła się po wejściu w życie 
przedmiotowej dyrektywy, zatem ma ona w pełni zastosowanie. 
                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40) zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5) i 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17).
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Składająca petycję twierdzi, że sprawozdanie środowiskowe przygotowane przed wydaniem 
decyzji o lokalizacji nie uwzględniało oceny innych wariatów przebiegu drogi. Komisja 
chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że informacje przedstawiane właściwym władzom przez 
wykonawcę obejmują „zarys głównych alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych przez 
wykonawcę, włącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, 
uwzględniającego skutki środowiskowe”. Właściwe władze krajowe powinny uwzględnić 
wyniki konsultacji oraz informacje zgromadzone zgodnie z art. 5, 6 i 7 (w tym zarys 
rozwiązań alternatywnych) w trakcie procedury wydawania zezwolenia na inwestycję. 
Komisja zwróci się do władz polskich o wyjaśnienie informacji w sprawie przedstawionych 
alternatywnych wariantów lokalizacji oraz zakresu, w jakim informacje te zostały 
uwzględnione. 

W odniesieniu do braku konsultacji ze społeczeństwem w ramach procedury OOŚ na etapie 
wydawania zezwolenia na budowę dróg (w tym drogi ekspresowej S-8), którą to kwestię 
reguluje specjalna ustawa o drogach, Komisja chciałaby poinformować składającą petycję, że 
przepis ten nie był zgodny z dyrektywą OOŚ. Komisja uwzględniła to zagadnienie
w przesłanej władzom polskim uzasadnionej opinii (na mocy art. 226 traktatu WE) z dnia 
27 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłaściwej transpozycji zmienionej dyrektywy 85/337/EWG 
do prawa polskiego, między innymi w odniesieniu do pojęcia społeczeństwa (art. 1 ust. 2), 
informowania społeczeństwa (art. 6 ust. 2), skutecznego udziału w procedurach decyzyjnych 
(art. 6 ust. 4) i dostępu do procedury odwoławczej (art. 10a). W wyniku postępowania
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego władze polskie przygotowały 
nową ustawę dokonującą transpozycji wymogów przedmiotowej dyrektywy, w tym 
przepisów dotyczących udziału społeczeństwa. Ustawa ta weszła w życie w dniu 15 listopada 
2008 r. 

W odniesieniu do braku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla drogi 
ekspresowej S-8 w granicach i w pobliżu Warszawy, Komisja chciałaby zwrócić uwagę na 
fakt, że dyrektywa SOOŚ1 ma zastosowanie do planów i programów spełniających warunki 
określone w jej art. 2 i 3. Jeżeli droga ekspresowa S-8 w granicach Warszawy stanowi część 
planu lub programu infrastruktury transportowej, spełniającego kryteria określone w art. 2 i 3 
przedmiotowej dyrektywy, taki plan lub program wymaga przeprowadzenia SOOŚ.
Poszczególne przedsięwzięcia, takie jak budowa dróg, wchodzą w zakres dyrektywy OOŚ.

Składająca petycję twierdzi, że w procedurze administracyjnej dotyczącej drogi S-8 nie 
uwzględniono warunków w zakresie zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, a dokładniej 
rzecz ujmując, przekroczenia wartości pyłu (PM10) i dwutlenku azotu. Co się tyczy PM10, 
Komisja otrzymała podobną skargę w sprawie zanieczyszczenia powietrza pyłem (PM10)
w Warszawie, przekraczającego wartości dopuszczalne określone w załączniku III do 
dyrektywy 1999/30/WE2. Komisja Europejska wystosowała pisma, w których zwróciła się do 
Polski o wyjaśnienia dotyczące środków podjętych w celu poprawy sytuacji. Należy również 

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ) (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).
2 Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 163 
z 29.6.1999, s. 41).
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zauważyć, że nowa dyrektywa (2008/50/WE)1 regulująca jakość powietrza weszła w życie
w dniu 11 czerwca 2008 r. Na jej mocy państwa członkowskie mogą powiadomić
o przedłużeniu terminu stosowania niektórych wartości dopuszczalnych określonych
w dyrektywie. Polska wyraziła wolę wykorzystania odstępstwa przewidzianego
w przedmiotowej dyrektywie i złożyła w tej sprawie wniosek w piśmie z dnia 31 października 
2008 r. Zgodnie z dyrektywą Komisja ma dziewięć miesięcy na ocenę powiadomienia, które 
musi spełnić szereg warunków, w tym opracowanie planu w zakresie jakości powietrza 
określającego sposób osiągnięcia zgodności z dopuszczalnymi wartościami.

Odnośnie do stwierdzenia nierozpatrzenia kwestii zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem 
azotu, zgodnie z załącznikiem II dyrektywy 1999/30/WE w sprawie jakości powietrza (oraz 
załącznikiem XI nowej dyrektywy) państwa członkowskie mają obowiązek osiągnięcia 
wartości dopuszczalnych dla dwutlenku azotu do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu ochrony 
zdrowia ludzi. Zatem przed tą datą Komisja Europejska nie może podjąć działań służących 
kontroli wartości określonych dyrektywą.

Co się tyczy lokalizacji punktów monitoringu, zarówno w nowej dyrektywie w sprawie 
jakości powietrza, jak również w dyrektywie 1999/30/WE ustanowiono kryteria określania 
minimalnej liczby punktów pomiarowych w każdej ze stref lub aglomeracji (załącznik V) 
oraz kryteria ich lokalizacji (załącznik III). Sposób rozmieszczenia punktów pomiarowych
w celu ochrony zdrowia ludzkiego powinien zapewnić dane dotyczące obszarów w obrębie 
stref i aglomeracji, gdzie występuje najwyższe stężenie, na którego bezpośrednie lub 
pośrednie działanie mogą być narażeni ludzie, a także dane na temat poziomów stężenia na 
innych obszarach w obrębie stref i aglomeracji, reprezentatywnych dla stopnia narażenia 
ogółu ludności. Jak wynika z oficjalnych danych, które Polska przedłożyła Komisji, na terenie 
aglomeracji warszawskiej znajduje się sześć punktów do pomiaru stężenia dwutlenku azotu 
(NO2), jedenaście punktów do pomiaru stężenia pyłu PM10 oraz dwa punkty do pomiaru 
stężenia PM2,5. Taka liczba punktów pomiarowych spełnia obowiązek nałożony właściwym 
prawodawstwem, w którym przewidziano wymóg ustanowienia co najmniej pięciu punktów 
pomiarowych dla NO2 i siedmiu punków pomiarowych dla pyłu (łącznie dla PM10 i PM2,5)
w aglomeracjach o liczbie mieszkańców od 1,5 do 2 mln. W celu skutecznej oceny jakości 
powietrza na terytorium stref i aglomeracji to w gestii państw członkowskich leży określenie 
odpowiedniej lokalizacji punktów pomiarowych, przy zapewnieniu funkcjonowania co 
najmniej jednej stacji pomiarowej do pomiarów tła miejskiego oraz jednej w rejonie 
oddziaływania ruchu drogowego. Na podstawie dostępnych oficjalnych danych Komisja 
Europejska nie może stwierdzić naruszenia prawodawstwa UE.

Autostrada A-2 w obrębie województwa mazowieckiego

Składająca petycję twierdzi, że autostrada biegnąca od granicy z woj. łódzkim do 
skrzyżowania w Konotopie została podzielona na cztery odcinki, z których każdy był 
przedmiotem oddzielnej decyzji w sprawie lokalizacji i procedury OOŚ. Zdaniem składającej 
petycję w procedurach OOŚ nie uwzględniono ogólnego oddziaływania autostrady na 
środowisko naturalne. Komisja zwróci się do władz polskich w celu zbadania sposobu oceny 
skumulowanego oddziaływania autostrady.

                                               
1 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza

i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1).



PE407.974/REV.III 8/11 CM\802661PL.doc

PL

Przedsięwzięcie zatytułowane „Wstępne studium wykonalności dla zrównoważonego rozwoju 
dla warszawskiego węzła transportowego na połączeniu transeuropejskich korytarzy I, II
i VI” było współfinansowane z funduszu ISPA (2000/PL/P/PA/002). W dyrektywach WE nie 
przewidziano obowiązku przeprowadzania OOŚ lub SOOŚ w przypadku studium.

Droga ekspresowa S-2 od skrzyżowania w Konotopie do skrzyżowania ul. Lubelskiej
z autostradą A-2 (tak zwana południowa obwodnica Warszawy)

Składająca petycję twierdzi, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy 
odcinki oraz że decyzje w sprawie lokalizacji dwóch pierwszych odcinków drogi (tj. odcinek 
pierwszy: skrzyżowanie w Konotopie – skrzyżowanie Lotnisko oraz odcinek drugi:
skrzyżowanie Lotnisko – skrzyżowanie z ul. Puławską) nie zostały poprzedzone procedurą 
OOŚ. Komisja zwróci się do władz polskich w celu zbadania przyczyn podziału 
przedsięwzięcia oraz zgodności z dyrektywą OOŚ w odniesieniu do art. 2 w powiązaniu
z art. 4 ust. 1 i art. 5-9.

Wnioski

Na podstawie przedstawionych informacji dotyczących wschodniej obwodnicy Warszawy 
oraz drogi ekspresowej S-7 Komisja nie ma powodów, by twierdzić, że w przypadku 
wspomnianych przedsięwzięć dochodzi do nieprawidłowości w stosowaniu prawodawstwa 
UE. 

Co się tyczy trzech pozostałych przedsięwzięć: autostrady A-2 w obrębie 
woj. mazowieckiego, drogi ekspresowej S-8 od skrzyżowania z ul. Lazurową do 
skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia oraz drogi ekspresowej S-2 od skrzyżowania
w Konotopie do skrzyżowania z ul. Lubelską, Komisja zwróci się do władz polskich
o dostarczenie dodatkowych informacji, które umożliwią jej zbadanie kwestii poruszonych 
przez składającą petycję.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

W dniu 4 grudnia 2008 r. Komisja wysłała do polskiego ministerstwa środowiska pismo,
w którym zażądała udzielenia informacji w sprawie zgodności następujących projektów
z dyrektywą OOŚ: 
 autostrady A-2 w obrębie woj. mazowieckiego, 
 drogi ekspresowej S-8 od skrzyżowania z ul. Lazurową do skrzyżowania z ul. Prymasa 

Tysiąclecia oraz 
 drogi ekspresowej S-2 od skrzyżowania w Konotopie do skrzyżowania z ul. Lubelską. 

Komisja otrzymała odpowiedź na ww. pismo w dniu 15 maja 2009 r. Do odpowiedzi polskich 
władz załączono obszerną dokumentację zawierającą m.in. kopie sprawozdań dotyczących 
środowiska naturalnego i decyzji administracyjnych. Komisja dokonuje oceny odpowiedzi
i dokumentacji oraz będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wynikach tej oceny.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.
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Komisja dokonała oceny odpowiedzi oraz dokumentacji przekazanej w dniu 15 maja 2009 r. 
przez władze polskie i dotyczącej zgodności z dyrektywą OOŚ1 następujących przedsięwzięć: 

 autostrady A-2 w obrębie woj. mazowieckiego; 
 drogi ekspresowej S-8 od skrzyżowania z ul. Lazurową do skrzyżowania z al. Prymasa 

Tysiąclecia; oraz 
 drogi ekspresowej S-2 od skrzyżowania w Konotopie do skrzyżowania z ul. Lubelską.

Wnioski z oceny Komisji przedstawiono poniżej. 

Autostrada A-2 w obrębie województwa mazowieckiego

W odniesieniu do twierdzenia składającej petycję, że autostrada od granicy z województwem 
łódzkim do skrzyżowania w Konotopie została podzielona na cztery odcinki, oraz że brakuje 
oceny jej ogólnego oddziaływania na środowisko naturalne Komisja nie stwierdziła 
naruszenia dyrektywy OOŚ. Z wyjaśnień złożonych przez władze polskie wynika, że 
autostrada została podzielona i objęta procedurą wydawania czterech decyzji lokalizacyjnych 
dotyczących kolejnych odcinków. Choć autostradę podzielono z przyczyn technicznych, 
sporządzono jedno sprawozdanie środowiskowe, w którym opisano całe przedsięwzięcie od 
granicy z województwem łódzkim do skrzyżowania w Konotopie i dokonano oceny jego 
oddziaływania. Przedmiotowe sprawozdanie środowiskowe wykorzystano w ramach procedur
OOŚ przeprowadzonych przed wydaniem wszystkich wspomnianych decyzji lokalizacyjnych. 
Ponadto sprawozdanie środowiskowe opracowane na następnym etapie procedury wydawania 
zezwolenia (tj. obejmującym decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych) także dotyczy 
całej autostrady.

Droga ekspresowa S-8 od skrzyżowania z ul. Lazurową do skrzyżowania z al. Prymasa 
Tysiąclecia

Po pierwsze Komisja pragnie zaznaczyć, że procedurę wydawania decyzji lokalizacyjnej
zainicjowano w dniu 26 sierpnia 2004 r. Jako że państwa członkowskie zostały zobowiązane 
do dokonania transpozycji zmian do dyrektywy 2003/35/WE do dnia 25 czerwca 2005 r., 
przepisy tego aktu prawnego nie mają zastosowania wobec przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W odniesieniu do zarzutu składającej petycję dotyczącego braku rozwiązań alternatywnych
w sprawozdaniu środowiskowym przygotowanym przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej 
Komisja ustaliła, że owo sprawozdanie zawierało odniesienie do wcześniejszego studium 
opracowanego w 2000 roku („Porównawcza ocena techniczna opcji przebiegu w części 
zachodniej drogi krajowej nr 2 i 17 w kierunku na Poznań”). W studium tym 
przeanalizowano dwie opcje lokalizacji drogi: opcję 1, przedłużenie Trasy AK w ramach 
korytarza drogowego uwzględnionego w planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
Warszawy; opcję 2, zaproponowaną w „Analizie uwarunkowań i kierunków rozwoju
                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40), zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5) i dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17).
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Warszawy”, na zachód od Konotopy i dalej wzdłuż korytarza Północ-Południe. Na podstawie 
wyników tej analizy wykonawca wybrał opcję 1 dla budowy drogi, a w sprawozdaniu 
środowiskowym przygotowanym przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej dokonano oceny 
oddziaływania takiego rozwiązania na środowisko. Jak wspomniano w naszym poprzednim 
komunikacie, Komisja pragnie zauważyć, że art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej 
dyrektywą 97/11/WE, wymaga, by wykonawca przedstawił „zarys zasadniczych 
alternatywnych rozwiązań rozważanych przez wykonawcę, łącznie ze wskazaniem głównych 
powodów dokonanego przez niego wyboru, uwzględniającego skutki środowiskowe”.
W opinii Komisji informacje zawarte w sprawozdaniu środowiskowym wydają się spełniać 
ten wymóg, tj. obejmują zarys rozważanych rozwiązań alternatywnych oraz powody wyboru 
opcji 1. Nie można zatem stwierdzić żadnego naruszenia przedmiotowej dyrektywy.

W odniesieniu do braku informacji w decyzji lokalizacyjnej na temat tego, w jaki sposób 
uwzględniono uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji ze społeczeństwem, a także zarzutu 
naruszenia art. 8 przedmiotowej dyrektywy, Komisja, na podstawie dokumentacji przekazanej 
przez władze polskie, nie stwierdziła żadnego naruszenia. Należy zauważyć, że art. 8 
dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE, wymaga, by rezultaty konsultacji 
zostały uwzględnione w procedurze zezwolenia na inwestycję. Ponadto art. 9 ust. 1 wymaga, 
by po podjęciu decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję właściwe władze poinformowały 
opinię publiczną między innymi o „treści decyzji i związanych z nią warunkach”, jak również
o „podstawowych przyczynach i uwarunkowaniach, na podstawie których decyzja jest 
oparta”. W decyzji lokalizacyjnej rzeczywiście stwierdza się, że właściwy organ zapewnił 
udział społeczeństwa i przeanalizował uwagi zgłoszone w ramach tej procedury. Ponadto 
decyzję tę oraz jej treść udostępniono opinii publicznej. Wydaje się zatem, że wymogi art. 8 
oraz art. 9 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE, były 
przestrzegane w związku z procedurą wydawania decyzji lokalizacyjnej. 

W odniesieniu do zarzutu zmian w przedsięwzięciu po wydaniu decyzji lokalizacyjnej 
dokumentacja przekazana przez władze polskie potwierdziła, że faktycznie zmieniono 
niektóre parametry techniczne drogi w projekcie przedsięwzięcia dopuszczonym na podstawie 
pozwolenia na budowę (tj. liczbę pasów z układu 2 x 2, zaplanowanego początkowo
w decyzji lokalizacyjnej, na układ 2 x 4 w pozwoleniu na budowę na ostatnim odcinku
o długości 700 m przed skrzyżowaniem z al. Prymasa Tysiąclecia). Zgodnie z informacjami 
zawartymi w sprawozdaniu środowiskowym przygotowanym w czerwcu 2005 r. w ramach 
procedury wydawania pozwolenia na budowę, liczbę pasów zmieniono tak, aby dostosować 
się do przewidywanego w przyszłości ruchu. Zmiana ta nie wiązała się z poszerzeniem granic 
przedsięwzięcia i dlatego nie wymagała modyfikacji decyzji lokalizacyjnej. Należy zauważyć, 
że omawiane przedsięwzięcie było dwukrotnie przedmiotem procedury OOŚ: po raz pierwszy 
na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej i po raz drugi na etapie wydawania pozwolenia na 
budowę. W sprawozdaniu środowiskowym przygotowanym w ramach procedury wydawania 
pozwolenia na budowę ponownie dokonano oceny skutków tego przedsięwzięcia dla 
środowiska i uwzględniono nowe informacje, które udostępniono w trakcie przygotowywania 
projektu, takie jak wzrost liczby pasów na ostatnim odcinku drogi. A zatem po wprowadzeniu 
zmian przedsięwzięcie było przedmiotem oceny skutków dla środowiska i Komisja nie może
w tym kontekście stwierdzić niezgodności z dyrektywą 85/337/EWG, zmienioną dyrektywą
97/11/WE. 

W odniesieniu do przekroczenia w Warszawie wartości dla cząstek stałych (PM10)
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i dwutlenku azotu Komisja pragnie podkreślić, że kwestia ta nie jest bezpośrednio związana
z zezwoleniem na realizację rzeczonego przedsięwzięcia drogowego. 

Droga ekspresowa S-2 od skrzyżowania w Konotopie do skrzyżowania z ul. Lubelską

W odniesieniu do zarzutu, że przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na trzy odcinki,
a dwa pierwsze odcinki (skrzyżowanie w Konotopie – skrzyżowanie „Lotnisko” oraz 
skrzyżowanie „Lotnisko” – skrzyżowanie z ul Puławską) nie były przedmiotem procedury 
oceny oddziaływania na środowisko, Komisja, na podstawie dokumentacji przekazanej przez 
władze polskie, nie stwierdziła żadnego naruszenia dyrektywy OOŚ. Z wyjaśnień złożonych 
przez władze polskie wynika, że choć drogę ekspresową podzielono na trzy odcinki
z przyczyn technicznych, na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej przygotowano jedno 
sprawozdanie środowiskowe, w którym dokonano oceny oddziaływania całej drogi 
ekspresowej S-2 od skrzyżowania w Konotopie do skrzyżowania z ul. Puławską. 
Sprawozdanie to wykorzystano w ramach wszystkich procedur OOŚ przeprowadzonych na 
etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej. Ponadto dla odcinka „Lotnisko” – „Puławska”, jak 
również „Konotopa” – „Lotnisko” procedurę OOŚ przeprowadzono też na etapie wydawania 
decyzji środowiskowej. W przypadku odcinka „Puławska” – „Lubelska” procedura OOŚ
nadal trwa. A zatem, choć przedsięwzięcie podzielono na odcinki, każdy z nich był 
przedmiotem OOŚ, rozważono też skumulowane skutki i dokonano ich oceny. A zatem 
Komisja nie stwierdziła naruszenia dyrektywy OOŚ. 

Na podstawie informacji przekazanych przez władze polskie Komisja nie stwierdziła żadnego 
naruszenia dyrektywy OOŚ w odniesieniu do trzech wspomnianych przedsięwzięć 
drogowych. 

Zawiadomienie Polski dotyczące przekraczania w Warszawie wartości dla PM10 i NO2 nie 
dotyczy bezpośrednio procedury wydawania zezwoleń na wspomniane przedsięwzięcia. 


