
CM\824562PL.doc PE445.767

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

12.7.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1116/2009, którą złożył H.L. (Polska) w sprawie szkodzącego 
środowisku zakładu oczyszczania ścieków w miejscowości Luzino 
w północnej Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że zakład oczyszczania ścieków w miejscowości Luzino, który 
zbudowano w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mieszkalnego, jest niezgodny 
z obowiązującymi przepisami w dziedzinie środowiska naturalnego. Odnotowuje on też, że 
związane z działalnością zakładu uciążliwe zapachy oraz emitowany przez niego hałas nie 
tylko obniżają jakość życia miejscowej ludności, lecz także stanowią zagrożenie dla zdrowia. 
Składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań, ponieważ jego 
odwołanie wniesione do właściwych władz krajowych okazało się bezskuteczne.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 23 listopada 2009 r. Na mocy 
art. 202 ust. 6 zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lipca 2010 r.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG1 określa cele 
środowiskowe w odniesieniu do oczyszczania ścieków, co oznacza, że każdy zakład 
oczyszczania musi przedstawić pewne cele liczbowe w zakresie oczyszczania. Dyrektywa nie 
zaleca ani nie zabrania stosowania określonej technologii. Państwo członkowskie ma prawo i 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52
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obowiązek wyboru właściwej dostępnej technologii; w przypadku korzystania z instrumentów 
finansowania UE, np. w ramach polityki spójności, spełnione muszą być odpowiednie 
podstawowe zasady i warunki.

W odniesieniu do uciążliwego zapachu i hałasu Komisja pragnie zauważyć, że przepisy 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2006/12/WE1 mają zastosowanie do ścieków, które 
nie zostały objęte innym prawodawstwem Unii lub przepisami krajowymi oraz że dyrektywa 
ta wymaga takiego przetwarzania odpadów, które nie powoduje uciążliwości przez hałas lub 
zapachy2.

Aktem prawnym Unii, który reguluje ocenę poziomu hałasu w środowisku i zarządzanie nim 
jest dyrektywa 2002/49/WE3. Dyrektywa ta pozostawia w gestii państw członkowskich 
decyzję dotyczącą dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i innych środków mających na 
celu jego zmniejszenie. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą opracować 
strategiczne mapy hałasu i plany działań mające na celu zarządzanie poziomem hałasu 
otoczenia dla niektórych obszarów o wysokiej ekspozycji na hałas, np. aglomeracji liczących 
powyżej 250 000 mieszkańców. Zgodnie ze sprawozdaniem otrzymanym od polskich władz 
miasto Luzino nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy, ponieważ liczy około 7 000 
mieszkańców.

Inną dyrektywą mającą zastosowania do projektów takich jak rozbudowa zakładu 
przetwarzania odpadów, do której odniósł się składający petycję, jest dyrektywa 85/337/EWG 
ze zmianami4 (dyrektywa OOŚ). Zgodnie z dyrektywą OOŚ przedsięwzięcie może wchodzić 
w zakres załącznika II ust. 11 lit. c) – oczyszczalnie ścieków, (przedsięwzięcia nieobjęte 
załącznikiem I), w połączeniu z załącznikiem II ust. 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”.

W przypadku przedsięwzięć zaliczonych do kategorii wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie muszą określić – poprzez ocenę poszczególnych przypadków lub według 
ustanowionych progów bądź kryteriów – czy dane przedsięwzięcie powinno podlegać ocenie 
w związku z prawdopodobnymi znaczącymi skutkami dla środowiska, przy uwzględnieniu 
odpowiednich kryteriów wyboru wymienionych w załączniku III do dyrektywy. Jeżeli 
właściwe władze państwa członkowskiego stwierdzą, że przedsięwzięcie może znacząco 
oddziaływać na środowisko, musi zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko (OOŚ). Podczas przeprowadzania OOŚ należy uwzględnić bezpośrednie i 
pośrednie skutki przedsięwzięcia, a informacje dotyczące środowiska naturalnego dostarczane 
przez wykonawcę właściwym władzom muszą obejmować właściwe informacje, o których 

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9-21
2 Art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE, Dz.U. L 114, 27.4.2006 stanowi: „Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu 
ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu, w 
szczególności: ... (b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; . . ."
3 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-25
4 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 
dyrektywami 97/11/WE (Dz.U. L 73, 14.3.1997, s. 5) i 2003/35/WE (Dz.U. L 156, 25.6.2003, s.17).
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mowa w art. 5 ust. 3 dyrektywy w sprawie OOŚ. 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. 

Składający petycję odnosi się również do dotacji, która została rzekomo niezgodnie z prawem 
przyznana przez wojewodę pomorskiego na rozbudowę zakładu. Petycja nie przedstawia 
dowodów dotyczących takiej dotacji, dlatego nie jest jasne, czy związana była ona ze 
środkami finansowymi UE.

Wnioski

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie ma powodu 
zakładać, że dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywa w sprawie 
hałasu w środowisku i dyrektywa OOŚ nie zostały prawidłowo wdrożone. Gdyby składający 
petycję dostarczył bardziej szczegółowych informacji, umożliwiających Komisji ocenę 
zagadnień związanych z wyżej wspomnianymi dyrektywami, Komisja będzie mogła zbadać tę 
sprawę dokładniej.


