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Dotyczy: Petycji 0897/2007, którą złożył Janusz Wilczyński (Polska) w sprawie 
niezgodności działań władz polskich z dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady przewidującą udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz z 
dyrektywą Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w 
związku z projektem budowy autostrady na południu Polski

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do projektu budowy autostrady A-4, biegnącej od polskiej 
granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą. Odcinek tej autostrady pomiędzy Zgorzelcem 
a Krzyżową będzie oddziaływał na nieruchomości składającego petycję w Nowogrodźcu 
i Bolesławcu (Dolny Śląsk). Składający petycję utrzymuje, że zatwierdzając przedsięwzięcie 
władze Dolnego Śląska naruszyły szereg przepisów dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz dyrektywy Rady 85/337/EWG 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne. Składający petycję utrzymuje, że takie przypadki naruszenia 
prawodawstwa UE z zakresu ochrony środowiska naturalnego są w Polsce powszechne oraz 
twierdzi, że w związku z przedłużeniem autostrady A-2 biegnącej przez warszawski Ursynów 
doszło do naruszenia dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko naturalne. W związku 
z powyższym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działania w celu zapewnienia ogólnej zgodności z prawodawstwem UE w tej dziedzinie, 
w szczególności w przypadku prac budowlanych prowadzonych na odcinku pomiędzy 
Zgorzelcem a Krzyżową.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Petycja dotyczy budowy nowego odcinka autostradyA-4 ze Zgorzelca do Krzyżowej. 

Składający petycję twierdzi, że wydając decyzję środowiskową w odniesieniu do prac 
budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, władze polskie złamały przepisy 
dyrektywy Rady 85/337/EWG1w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 
2003/35/WE przewidującą udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 
(dalej: dyrektywa OOŚ). Składający petycję uważa, że ponieważ jest właścicielem działki, na 
której będzie realizowana inwestycja, powinien być traktowany jak „zainteresowana 
społeczność” w rozumieniu dyrektywy. W związku z tym twierdzi, że Polska złamała 
przepisy dyrektywy OOŚ dotyczące informowania społeczeństwa (tzn. art. 6 ust. 2, 4 i 5 oraz 
art. 9 i 10a), ponieważ władze polskie nie poinformowały ani jego, ani społeczności lokalnej o 
decyzji środowiskowej wojewody z dnia 9 listopada 2006 r., na skutek czego nie miał 
skutecznej możliwości uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym, wymaganej zgodnie 
z dyrektywą. W szczególności składający petycję twierdzi, że informacji o decyzji wojewody 
nie opublikowano w żadnej z najpopularniejszych lokalnych gazet (np. Słowo Polskie, Gazeta 
Wrocławska), a ponadto w Nowogrodźcu i Bolesławcu nie wywieszono zawiadomień o 
inwestycji, co zdaniem składającego petycję stanowi zwyczajowy sposób informowania 
społeczeństwa w regionie. Składający petycję podnosi także kwestię tego, że prace budowlane 
rozpoczęły się przed zakupem ziemi przez państwo.

Komisja chciałaby zaznaczyć, że zarejestrowano także skargę dotyczącą kwestii udziału 
społeczeństwa w związku z przedmiotową inwestycją. 

Ocena oddziaływania na środowisko 
Przepisy dyrektywy OOŚ odnoszą dotyczą między innymi oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć budowy dróg. Konsultacje ze społeczeństwem 
stanowią ważny element tej procedury. Jednak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-396/92, Bund Naturschutz; sprawa C-
81/96 Haarlemmerliede) dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania w przypadku, gdy procedurę 
udzielenia zezwolenia na inwestycję wszczęto przed datą wejścia w życie dyrektywy.

Komisja wnikliwie zbadała informacje przedstawione przez składającego petycję, zarówno 
w związku z petycją, jak i skargą. Z przedłożonych dokumentów wynika, że procedurę 
związaną z inwestycją wszczęto w połowie lat. 90, w związku z tym procedurę udzielenia 
zezwolenia na przedsięwzięcie wszczęto na długo przed datą wejścia w życie dyrektywy OOŚ 
w Polsce, czyli 1 maja 2004 r.
                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
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Ponadto Komisja chciałaby poinformować Parlament Europejski, że wszczęła już 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu 
do przepisów dotyczących konsultacji ze społeczeństwem w związku z faktem, że wymogi 
OOŚ nie są w pełni przestrzegane w ramach polskiego prawa. Warto podkreślić, że jest to 
sprawa dotycząca ogólnej niezgodności, niezwiązana z konkretnym przedsięwzięciem. W 
dniu 4 lipca 2006 r. skierowano do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia (pierwsze 
ostrzeżenie na piśmie) dotyczące tej kwestii. Komisja uznała tę odpowiedź za 
niezadowalającą i w dniu 29 czerwca 2007 r. wystosowała uzasadnioną opinię (drugie 
ostrzeżenie na piśmie). 

Udział środków unijnych 

W odniesieniu do kwestii środków wspólnotowych, poruszonej przez składającego petycję w 
skardze, Komisja pragnie zauważyć, że aby uzyskać środki WE, należy w pełni dostosować 
się do wymogów prawa WE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym procedury 
konsultacji ze społeczeństwem zgodnie z dyrektywą OOŚ. Przedsięwzięcie „Budowa 
autostrady A4, odcinek Zgorzelec – Krzyżowa” zostało dopuszczone do współfinansowania 
z Funduszu Spójności pod nr referencyjnym 2004/PL/16/C/PT/004 w 2004 r. Ponieważ 
jednak procedury wymagane zgodnie z dyrektywą OOŚ nie zostały ukończone, kiedy 
przedłożono projekt w celu współfinansowania do Komisji Europejskiej w sierpniu 2004 r., 
płatności uzależniono od dostarczenia przez państwo członkowskie Komisji dowodów na to, 
że wymogi dyrektywy OOŚ zostały spełnione. Jak dotąd władze polskie nie dostarczyły 
wystarczających informacji pokazujących zgodność z najważniejszymi przepisami dyrektywy 
OOŚ, dlatego nie zrealizowano żadnych płatności z Funduszu Spójności na to 
przedsięwzięcie. Kiedy władze polskie dostarczą informacje, zostaną one wnikliwie 
przeanalizowane pod kątem zgodności z zasadami UE w zakresie ochrony środowiska przed 
zwolnieniem środków wspólnotowych.

Kwestia odszkodowania za działkę 

Komisja pragnie zauważyć, że kwestia odszkodowania za działkę oraz faktu, że prace 
budowlane rozpoczęły się przed zakupem ziemi, wykracza poza zakres jej kompetencji, 
ponieważ sprawa ta leży w wyłącznej gestii państw członkowskich. 

Wnioski

W zakresie, w jakim w petycji określono problemy dotyczące przepisów dyrektywy OOŚ 
w zakresie konsultacji ze społeczeństwem, Komisja podjęła już działania w związku 
z niezgodnością polskich przepisów z wymogami dyrektywy OOŚ dotyczącymi udziału 
społeczeństwa. Jak wiadomo Komisji, władze polskie przygotowują obecnie projekt 
przepisów mających na celu uwzględnienie zarzutów Komisji sformułowanych 
w uzasadnionej opinii.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Wraz z pismem z dnia 10 sierpnia 2009 r., które przesłano Komisji Petycji faksem w dniu 
10 września 2009 r., składający petycję przedłożył nowe dokumenty dotyczące 
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przedmiotowej petycji. W piśmie tym składający petycję wyraził rozczarowanie działaniami 
Komisji i stwierdził, że decyzja Komisji o zamknięciu sprawy była przedwczesna, ponieważ 
w związku z rzeczonym przedsięwzięciem nie wydano żadnych pozwoleń środowiskowych, 
a ponadto nie zaproponowano żadnego odszkodowania za jego nieruchomość. Na tej 
podstawie składający petycję zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań. 
Składający petycję załączył też swoje pismo z dnia 21 sierpnia 2009 r. skierowane do 
Komisji, w którym wezwał Komisję Europejską, by zobowiązała Polskę do zaprzestania 
korzystania z autostrady A-4 Zgorzelec-Krzyżowa z tych samych powodów co wymienione 
powyżej (brak pozwoleń środowiskowych dotyczących rzeczonego przedsięwzięcia), i 
stwierdził, że doszło do naruszenia dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1. Na koniec składający petycję stwierdza, że do 
chwili obecnej inwestor nie nabył nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. 

Należy zaznaczyć, że w pismach do Komisji Europejskiej z dnia 10 i 21 sierpnia 2009 r. 
wyrażono obawy podobne do opisanych powyżej. 

Przed przedstawieniem analizy prawnej Komisja pragnie ustalić stan faktyczny. Na podstawie 
dostępnych informacji Komisja stwierdza, że w odniesieniu do rzeczonego przedsięwzięcia 
wydano ważne pozwolenia środowiskowe, tak jak wymaga tego polskie prawo. A zatem 
twierdzenie dotyczące braku pozwoleń środowiskowych nie wydaje się uzasadnione. 

W odniesieniu do ewentualnego naruszenia dyrektywy OOŚ, jak stwierdzono w poprzednim 
komunikacie, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-3926/92, Bund 
Naturschutz, sprawa C-81/96 Haarlemmerliede) wymogi dyrektywy OOŚ nie mają 
zastosowania wobec przedsięwzięć, dla których procedura wydawania zezwolenia na 
inwestycję została zainicjowana przed terminem wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy. 
W przypadku Polski wymogi dyrektywy OOŚ zaczęły obowiązywać od dnia przystąpienia, 
tj. od 1 maja 2004 r. Ponieważ w przypadku omawianego przedsięwzięcia wnioski o wydanie 
zezwolenia na inwestycję złożono w 1997 roku, a zatem przed przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej, w świetle ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wymogi 
przedmiotowej dyrektywy nie mają zastosowania. 

Jako że w petycji opisano problemy związane z przestrzeganiem przepisów dyrektywy OOŚ 
w sprawie konsultacji ze społeczeństwem, Komisja podjęła już działania w związku 
z niezgodnością polskich przepisów z wymogami przedmiotowej dyrektywy. W wyniku tych 
działań władze polskie przyjęły nową ustawę o dostępie do informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, która weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r. Nowa ustawa w odpowiedni 
sposób uzupełnia braki stwierdzone w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

W odniesieniu do twierdzenia składającego petycję, że przedsięwzięcie to rzekomo narusza 
dyrektywę siedliskową, Komisja, na podstawie przekazanych przez niego informacji, nie 
może stwierdzić żadnego naruszenia tej dyrektywy. Ponadto z informacji przesłanych przez 
składającego petycję do Komisji w formie skargi można wywnioskować, że zarzuca on 
naruszenie wymogów proceduralnych wynikających z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej. 
                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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W tym kontekście Komisja pragnie zauważyć, co następuje. Zgodnie z orzeczeniem 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 209/04 Komisja przeciwko Austrii wymogi 
proceduralne wynikające z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej są obowiązkowe dla 
państw członkowskich tylko w odniesieniu do przedsięwzięć, w przypadku których wnioski o 
wydanie zezwolenia na inwestycję wydano po terminie wejścia w życie tej dyrektywy w 
państwach członkowskich, czyli od dnia 1 maja 2004 r. w Polsce. Mając na uwadze 
wcześniejsze uwagi dotyczące początku procedury inwestycyjnej dotyczącej rzeczonego 
przedsięwzięcia, w świetle ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie można 
stwierdzić żadnego naruszenia wymogów proceduralnych dyrektywy siedliskowej. 

Choć wspomniane wyżej przepisy dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy OOŚ nie mają 
zastosowania wobec rzeczonego przedsięwzięcia, decyzja Komisji Europejskiej w sprawie 
finansowania1wymaga, by Komisja dokonała oceny zgodności przedsięwzięcia z wymogami 
prawa WE, a konkretnie z dyrektywą OOŚ. Jak zauważono w poprzednim komunikacie, 
zatwierdzenie współfinansowania uzależniono od zachowania zgodności z wymogami 
dyrektywy OOŚ. Zgodnie z informacjami przekazanymi Komisji, w przypadku rzeczonego 
przedsięwzięcia kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ zostały spełnione. 

Ponadto Komisja pragnie zauważyć, że w związku z tym, iż przedmiotowe przedsięwzięcie 
jest realizowane na kilku obszarach programu Natura 2000, władze polskie wyraziły 
zainteresowanie przedsięwzięciem środków zmniejszających ryzyko w związku 
z ewentualnymi szkodami, jakie mogą powstać w wyniku realizacji przedsięwzięć mających 
wpływ na gatunki i siedliska chronione na mocy prawa WE w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Po pierwsze, uzgodniono z Komisją, że w charakterze środka kompensującego 
do końca 2009 roku wytyczone zostaną dwa nowe obszary specjalnej ochrony. Ponadto ze 
względu na to, że Polska zaproponowała Komisji nową listę obszarów, które będą wpisane na 
listę terenów mających znaczenie dla Wspólnoty regionu kontynentalnego, zmienił się status 
prawny tych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, na które rzeczone przedsięwzięcie 
mogło mieć znaczący wpływ. W wyniku tej zmiany inwestor wystąpił o nowe, dodatkowe 
pozwolenia środowiskowe, ponieważ władze polskie pragnęły z góry stworzyć prawnie 
wiążące ramy dla środków kompensujących w związku z ewentualnym wpływem 
przedsięwzięcia na tereny mające znaczenie dla Wspólnoty.

Jeśli chodzi o stwierdzenie składającego petycję dotyczące braku odszkodowania za działkę 
na przedmiotowym obszarze, Komisja pragnie odnieść się do swojego poprzedniego 
komunikatu, w którym wyjaśniono, że kwestia takiego odszkodowania wykracza poza zakres 
jej kompetencji, ponieważ sprawa ta leży w wyłącznej gestii państw członkowskich. 

Ponieważ w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie można stwierdzić żadnego 
naruszenia prawa WE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a pozostałe problemy 
z przestrzeganiem przepisów dyrektywy OOŚ dotyczących konsultacji ze społeczeństwem 
zostały rozwiązane, Komisja nie uważa, że w związku z zagadnieniami poruszonymi przez 
składającego petycję konieczne są dalsze działania. Dlatego w czerwcu 2009 r. Komisja 
zamknęła swoje postępowanie w tej sprawie.

                                               
1 Decyzja Komisji K(2004) 5578 z 22.12.2004.
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

W swojej petycji składający petycję wskazał na domniemane naruszenie dyrektywy Rady 
85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 2003/35/WE1(dalej zwanej 
dyrektywą OOŚ), w związku z budową nowego odcinka autostradyA-4 ze Zgorzelca do 
Krzyżowej. Główne zarzuty odnosiły się do przepisów dyrektywy dotyczących konsultacji 
społecznych. Zarzuty zbliżone do tych przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu zostały 
zawarte w zarejestrowanej i obecnie zamkniętej skardze. W ramach postępowania 
wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję ustalono, że przedsięwzięcie, o którym 
mowa, jest przedsięwzięciem przedakcesyjnym i w związku z tym, w świetle ustalonego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, przepisy dyrektywy OOŚ nie mają wobec niego 
zastosowania. W związku z powyższym przedmiotowa petycja została zamknięta. W 
odpowiedzi na zamknięcie petycji składający petycję przesłał do Parlamentu Europejskiego 
dwa pisma (pisma z dnia 2 maja 2010 r. i 10 maja 2010 r.), w których stwierdził, że 
rozpatrywanie petycji zostało zakończone na podstawie nieprawdziwych faktów 
przedstawionych przez Komisję Europejską oraz zażądał ponownego rozpatrzenia swojej 
petycji. W dniu 24 maja 2010 r. składający petycję przekazał dodatkowe informacje, które 
zasadniczo składają się z informacji na temat krajowych postępowań sądowych 
(podsumowanie argumentów, na podstawie których składający petycję zwraca się do 
polskiego sądu krajowego o wstrzymanie użytkowania autostrady) oraz zarzutów 
wskazujących na domniemane naruszenie art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus w związku ze 
stosowaniem art. 59 ust. 7 polskiego prawa budowlanego. Wreszcie w grudniu 2010 r. 
przedłożono dalsze informacje, które ponownie wskazywały na naruszenie dyrektywy 
85/337/EWG i zawierały szczegółowe dane dotyczące przebiegu postępowania sądowego w 
Polsce. Jak stwierdzono powyżej, dyrektywa OOŚ nie ma jednak zastosowania w odniesieniu 
do rzeczonego przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie stosowania przedmiotowej dyrektywy

Składający petycję utrzymuje, że przedsięwzięcie, o którym mowa, jest przedsięwzięciem 
poakcesyjnym z uwagi na to, że inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w 
dniach 30 stycznia 2007 r. i 28 sierpnia 2007 r. (w odniesieniu do różnych odcinków 
autostrady A-4). Na tej podstawie składający petycję stwierdza, że Komisja w swoim 
komunikacie do Parlamentu Europejskiego przedstawiła nieścisłe informacje. 

Jak stwierdzono w poprzednich komunikatach, w świetle ustalonego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-3926/92, Bund Naturschutz, sprawa C-81/96
Haarlemmerliede) wymogi dyrektywy OOŚ nie mają zastosowania do przedsięwzięć, w 
przypadku których procedura wydawania zezwolenia na inwestycję została wszczęta przed 
terminem wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy. W przypadku Polski wymogi 
dyrektywy OOŚ zaczęły obowiązywać od dnia przystąpienia, tj. od dnia 1 maja 2004 r. 

Polskie procedury zatwierdzania są najczęściej procedurami wielostopniowymi. W przypadku 
przedsięwzięcia budowy autostrady prawo polskie przewiduje wymóg uzyskania kolejno 
następujących decyzji: decyzji dotyczącej lokalizacji danego przedsięwzięcia, pozwolenia 
                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
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środowiskowego i pozwolenia na budowę. W rozumieniu dyrektywy OOŚ wszystkie te 
decyzje należy traktować jako zezwolenie na inwestycję. W świetle wyżej zacytowanego 
ustalonego orzecznictwa za datę określającą wszczęcie procedury zatwierdzania uznaje się 
datę złożenia wniosku o wydanie pierwszej, a nie ostatniej z decyzji o zatwierdzeniu, tak jak 
utrzymuje składający petycję. 
Ponieważ w przypadku omawianego przedsięwzięcia wnioski o wydanie zezwolenia na 
inwestycję złożono w 1997 r., a zatem przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 
w świetle ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wymogi przedmiotowej 
dyrektywy nie mają zastosowania do tego przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze, nie 
ma potrzeby przeprowadzania analizy zarzutów wniesionych przez składającego petycję w 
związku z domniemanym naruszeniem konkretnych przepisów przedmiotowej dyrektywy. 

Domniemany brak pozwolenia środowiskowego 

Składający petycję utrzymuje, że w przypadku rzeczonego przedsięwzięcia nie wydano 
żadnego pozwolenia środowiskowego dotyczącego obszaru Natura 2000 oraz że Komisja nie 
przekazała tych informacji Parlamentowi Europejskiemu, ukrywając przed nim w ten sposób 
informacje na temat nieprawidłowej transpozycji art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG1w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2(dalej zwanej dyrektywą 
siedliskową). 

W odniesieniu do powyższego należy zauważyć, że analiza zgodności rzeczonego 
przedsięwzięcia z wymogami dyrektywy siedliskowej została zawarta w poprzednim 
komunikacie: 
„W odniesieniu do twierdzenia składającego petycję, że przedsięwzięcie to rzekomo narusza 
dyrektywę siedliskową, Komisja, na podstawie przekazanych przez niego informacji, nie może 
stwierdzić żadnego naruszenia tej dyrektywy. Ponadto z informacji przesłanych przez 
składającego petycję do Komisji w formie skargi można wywnioskować, że zarzuca on 
naruszenie wymogów proceduralnych wynikających z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej. 
W tym kontekście Komisja pragnie zauważyć, co następuje. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie 209/04 Komisja przeciwko Austrii wymogi proceduralne 
wynikające z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej są obowiązkowe dla państw 
członkowskich tylko w odniesieniu do przedsięwzięć, w przypadku których wnioski o wydanie 
zezwolenia na inwestycję wydano po terminie wejścia w życie tej dyrektywy w państwach 
członkowskich, czyli od dnia 1 maja 2004 r. w Polsce. Mając na uwadze wcześniejsze uwagi 
dotyczące początku procedury inwestycyjnej dotyczącej rzeczonego przedsięwzięcia, w świetle 
ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie można stwierdzić żadnego 
naruszenia wymogów proceduralnych dyrektywy siedliskowej”. 

Komisja stwierdziła ponadto, co następuje: 
„Ponadto Komisja pragnie zauważyć, że w związku z tym, iż przedmiotowe przedsięwzięcie 
jest realizowane na kilku obszarach programu Natura 2000, władze polskie wyraziły 
                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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zainteresowanie przedsięwzięciem środków zmniejszających ryzyko w związku z ewentualnymi 
szkodami, jakie mogą powstać w wyniku realizacji przedsięwzięć mających wpływ na gatunki 
i siedliska chronione na mocy prawa WE w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Po 
pierwsze, uzgodniono z Komisją, że w charakterze środka kompensującego do końca 2009 
roku wytyczone zostaną dwa nowe obszary specjalnej ochrony. Ponadto ze względu na to, że 
Polska zaproponowała Komisji nową listę obszarów, które będą wpisane na listę terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty regionu kontynentalnego, zmienił się status prawny tych 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, na które rzeczone przedsięwzięcie mogło mieć 
znaczący wpływ. W wyniku tej zmiany inwestor wystąpił o nowe, dodatkowe pozwolenia 
środowiskowe, ponieważ władze polskie pragnęły z góry stworzyć prawnie wiążące ramy dla 
środków kompensujących w związku z ewentualnym wpływem przedsięwzięcia na tereny 
mające znaczenie dla Wspólnoty”.

Z powyższego wynika, że informacje na temat wydania nowego pozwolenia środowiskowego 
na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa, nie zostały zatajone przed Parlamentem 
Europejskim. Ponadto wydanie nowego, dodatkowego pozwolenia środowiskowego, którego 
celem jest ustanowienie prawnie wiążących ram dla środków kompensujących, nie jest 
równoznaczne z brakiem pozwolenia środowiskowego jako takiego. Co więcej, jak 
stwierdzono powyżej, wymogi proceduralne wynikające z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 
nie mają zastosowania do przedsięwzięcia, o którym mowa. 

Nieprawidłowa transpozycja art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 
Składający petycję zwraca także uwagę, że Komisja Europejska nie wspomniała o braku 
transpozycji art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Składający petycję odnosi się następnie do 
art. 72 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008, nr 199, poz. 1227). Składający petycję jest zdania, że powyżej 
wskazana polska ustawa stoi w sprzeczności z celem art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, 
gdyż umożliwia ona przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko obszarów 
należących do sieci Natura 2000 po uzyskaniu zezwolenia na inwestycję. Składający petycję 
powołuje się także na artykuł opublikowany na ten temat przez grupę prawników. 
Należy podkreślić, że kwestia dotycząca niewłaściwej transpozycji art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej, mimo że była uwzględniona w korespondencji prowadzonej z Komisją w 
związku z zamkniętą skargą, nie została poruszona w poprzednim piśmie przesłanym przez 
składającego petycję do Parlamentu Europejskiego. W rezultacie Komisja nie przekazała w 
tej sprawie żadnych uwag. Komisja pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w 
istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony”.

Komisja przeanalizowała polskie środki służące transpozycji dyrektywy siedliskowej i w 
związku ze stwierdzeniem niepełnej zgodności prawa polskiego w 2006 r. wszczęła 
przeciwko Polsce, zgodnie z art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W wyniku 
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działań podjętych przez Komisję władze polskie zmieniły prawo, przyjmując między innymi 
wspomniany wyżej akt prawny. Na podstawie aktualnych informacji Komisja stwierdza, że 
wymogi proceduralne wynikające z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej są obecnie właściwie 
transponowane do polskiego systemu prawnego. 

Art. 72 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przewiduje dodatkowy wymóg dla 
przedsięwzięć, w przypadku których pozwolenia środowiskowe zostały już wydane i które 
potencjalnie mogłyby wywierać negatywny wpływ na obszary należące do sieci Natura 2000, 
które zostały wyznaczone już po udzieleniu pozwoleń środowiskowych. Władze polskie 
wprowadziły to rozwiązanie w celu uwzględnienia rozwoju sieci Natura 2000. Komisja nie 
stwierdziła natomiast niezgodności z wymogami przedmiotowej dyrektywy.

Brak analizy rozwiązań alternatywnych

Składający petycję utrzymuje, że doszło do naruszenia art. 5 ust. 3 dyrektywy OOŚ, ponieważ 
inwestor nie przeprowadził w ramach sprawozdania z oceny wpływu analizy możliwych 
wariantów inwestycji. Stwierdza on ponadto, że Komisja zataiła te informacje przed 
Parlamentem Europejskim. W kontekście rzeczonego zarzutu Komisja pragnie odnieść się do 
wcześniejszej sekcji, która dotyczy rozpoczęcia stosowania przedmiotowej dyrektywy. Biorąc 
pod uwagę to, że przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania do omawianego 
przedsięwzięcia, nie ma potrzeby analizowania konkretnych zarzutów dotyczących 
domniemanej niezgodności rzeczonego przedsięwzięcia z dyrektywą OOŚ. 

Nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania pozwolenia na 
budowę

Składający petycję utrzymuje, że ocena oddziaływania rzeczonego przedsięwzięcia na 
środowisko została przeprowadzona jedynie na etapie wydawania pozwolenia 
środowiskowego, przy czym decyzja ta nie jest decyzją ostateczną. Składający petycję odnosi 
się również do tego, że Komisja zakwestionowała fakt, iż pozwolenie środowiskowe jako 
takie stanowi zezwolenie na inwestycję w rozumieniu dyrektywy OOŚ. Ponieważ według 
składającego petycję ostateczną i najważniejszą decyzją dotyczącą rzeczonego 
przedsięwzięcia jest pozwolenie na budowę, uważa on, powołując się na orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości (C-201/02 Delena Wells), że OOŚ powinna zostać 
przeprowadzona na etapie wydawania pozwolenia na budowę. 

W związku z powyższym Komisja pragnie jeszcze raz odnieść się do wcześniejszej sekcji, 
która dotyczy rozpoczęcia stosowania przedmiotowej dyrektywy. Biorąc pod uwagę to, że 
przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania do omawianego przedsięwzięcia, nie ma 
potrzeby analizowania konkretnych zarzutów dotyczących domniemanej niezgodności 
rzeczonego przedsięwzięcia z dyrektywą OOŚ. 

W odniesieniu do ogólnych zarzutów dotyczących struktury prawa polskiego transponującego 
dyrektywę OOŚ należy zauważyć, że Komisja faktycznie stwierdziła brak pełnej zgodności z 
przedmiotową dyrektywą, na skutek czego w 2006 r. wszczęto przeciwko Polsce 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Na skutek 
działań Komisji polskie prawo zostało zmienione; Komisja jest zdania, że obecnie 
obowiązujący system transpozycji wymogów przewidzianych w dyrektywie OOŚ nie 
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wykazuje jakichkolwiek niezgodności. 

Nieprawdziwe informacje podane w sprawozdaniu z oddziaływania na środowisko 

Składający petycję utrzymuje, że Komisja zataiła przed Parlamentem Europejskim kwestię 
wniesienia przed trzema laty przez składającego petycję skargi dotyczącej nieprawdziwych 
informacji zawartych w sprawozdaniu z oceny oddziaływania na środowisko. Ze względu na 
te rzekome nieprawdziwe informacje składający petycję nie otrzymał odszkodowania za 
swoją nieruchomość oraz doszło do naruszenia art. 3 i 9 dyrektywy OOŚ. 

Wymóg sporządzenia sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko jest przewidziany 
w art. 5 dyrektywy OOŚ. Komisja pragnie odnieść się do wcześniejszej sekcji, która dotyczy 
rozpoczęcia stosowania przedmiotowej dyrektywy. Biorąc pod uwagę to, że przedmiotowa 
dyrektywa nie ma zastosowania do omawianego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby 
analizowania konkretnych zarzutów dotyczących domniemanej niezgodności rzeczonego 
przedsięwzięcia z dyrektywą OOŚ. 

Jeśli zaś chodzi o odszkodowanie za nieruchomość, Komisja już wyjaśniła, że kwestia ta nie 
wchodzi w zakres kompetencji Komisji, ponieważ leży ona w wyłącznej gestii państw 
członkowskich. 

Brak możliwości udziału stron zainteresowanych w procedurach decyzyjnych dotyczących 
środowiska
Składający petycję utrzymuje, że Komisja Europejska nie zwróciła uwagi na to, że prawo 
polskie nie przewiduje skutecznej możliwości udziału stron zainteresowanych w procedurach 
decyzyjnych dotyczących środowiska, co zdaniem składającego petycję wynika z braku 
transpozycji lub niewłaściwej transpozycji dyrektywy OOŚ zmienionej między innymi 
dyrektywą 2003/35/WE oraz dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do 
informacji na temat środowiska uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG1oraz art. 6 ust. 2 
konwencji z Aarhus. Składający petycję jest zdania, że niewłaściwa transpozycja lub brak 
transpozycji niektórych przepisów wyżej wymienionych dyrektyw oraz konwencji z Aarhus 
do prawa polskiego wpłynął na proces decyzyjny w ramach procedury zatwierdzania 
rzeczonego przedsięwzięcia. 

Jeśli chodzi o niewłaściwą transpozycję dyrektywy OOŚ, o czym wspomniano powyżej, 
Komisja przeprowadziła szczegółową analizę prawa polskiego i w związku ze stwierdzeniem 
braku zgodności z wymogami przewidzianymi w przedmiotowej dyrektywie wszczęła w 2006 
r., na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jest jednak zdania, że 
obecnie obowiązujące przepisy dotyczące konsultacji społecznych nie wykazują niezgodności 
z dyrektywą OOŚ. Na marginesie warto zauważyć, że przedmiotowa dyrektywa nie 
uwzględnia terminów „wnioskodawca” lub „znaczny negatywny wpływ na obszar Natura 
2000”, które zdaniem składającego petycję nie zostały transponowane do prawa polskiego. 

Można dodać, że nawet jeśli przepisy dyrektywy OOŚ hipotetycznie nie zostałyby właściwie 
transponowane do polskiego systemu prawnego, ustalono, że przedmiotowa dyrektywa nie 
                                               
1Dz.U. L 41/26 z 14.2.2003.
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ma zastosowania do rzeczonego przedsięwzięcia i w związku z tym rzekomo niewłaściwa 
transpozycja przedmiotowej dyrektywy nie miałaby jako tako żadnego wpływu na 
przedsięwzięcie, o którym mowa. 

Jeśli chodzi o rzekomą niewłaściwą transpozycję dyrektywy 2003/4/WE, Komisja pragnie 
zwrócić uwagę na następujące kwestie. Komisja przeprowadziła ocenę środków 
transponujących wymogi wyżej wspomnianej dyrektywy do prawa polskiego i w związku ze 
stwierdzeniem niepełnej zgodności skierowała do władz polskich wezwanie do udzielenia 
wyjaśnienia. Władze polskie udzieliły odpowiedzi, która jest obecnie oceniana. Należy jednak 
podkreślić, że jakiekolwiek ewentualne luki w transpozycji dyrektywy 2003/4/WE nie mają 
związku z rzeczonym przedsięwzięciem. Dyrektywa 2003/4/WE nie określa konkretnych 
obowiązków rozpowszechniania informacji w odniesieniu do różnych kategorii 
przedsięwzięć. Wymóg ten jest jednak przewidziany w art. 6 ust. 2 dyrektywy OOŚ, który 
określa szczegółowe wymogi dotyczące obowiązku informowania społeczeństwa o 
przedsięwzięciach, które mogłyby wywierać znaczący wpływ na środowisko. Jak stwierdzono 
powyżej, obowiązki wynikające z dyrektywy OOŚ nie mają jednak zastosowania w 
odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia. 
W kwestii rzekomego braku transpozycji art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus Komisja pragnie 
zauważyć, że decyzje podejmowane w związku z czynnościami wymienionymi w załączniku 
I do konwencji z Aarhus podlegają między innymi przepisom prawa polskiego 
transponującym zmienioną dyrektywę 85/337/EWG oraz dyrektywę 2008/1/WE dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1(zwaną dyrektywą IPPC). 
Przedmiotowe przepisy prawa polskiego obejmują przepisy dotyczące konsultacji 
społecznych przewidzianych w art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus. W związku z tym Komisja 
nie może się zgodzić co do braku polskich środków transponujących art. 6 ust. 2 konwencji z 
Aarhus.

W odniesieniu do przedsięwzięć takich jak to, o którym mowa (autostrada), obowiązki 
wynikające z art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus zostały zawarte w dyrektywie 2003/35/WE 
zmieniającej między innymi dyrektywę OOŚ. W odniesieniu do tego typu przedsięwzięć 
prawo polskie transponujące dyrektywę OOŚ określa obowiązek przeprowadzenia konsultacji 
społecznych na etapie wydawania pozwolenia środowiskowego oraz możliwość 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie wydawania pozwolenia na budowę w 
oparciu o ocenę poszczególnych przypadków. Rozwiązanie to wydaje się być zgodne z 
wymogami art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus, zgodnie z którą „zainteresowana społeczność jest 
informowana, odpowiednio bądź poprzez publiczne ogłoszenie, bądź indywidualnie, na 
wczesnym etapie procedury podejmowania decyzji w sprawach dotyczących środowiska 
(...)”, oraz z orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości (zob. C-201/02 Delena Wells). 

Zgodność art. 59 polskiego prawa budowlanego z art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus 

Składający petycję uważa ponadto, że art. 59 ust. 7 polskiego prawa budowlanego jest 
sprzeczny z art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus zainteresowana społeczność jest informowana o 
                                               
1Dz.U. L 24/8 z 29.1.2008.
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konkretnym przedsięwzięciu (na przykład o zaproponowanych działaniach, charakterze 
ewentualnych decyzji, organach publicznych odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji 
itp.) na wczesnym etapie procedury podejmowania decyzji w sprawach dotyczących 
środowiska. Art. 59 polskiego prawa budowlanego dotyczy wydawania pozwoleń na 
użytkowanie wybudowanych obiektów i struktur. To specjalne pozwolenie jest wydawane po 
zakończeniu procedury zatwierdzania i zrealizowaniu inwestycji budowlanej. Zgodnie z 
prawem polskim wymaga to przeprowadzenia przez odpowiednie organy obowiązkowej 
kontroli spełnienia warunków określonych w pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 59 ust. 7 
polskiego prawa budowlanego jedyną stroną zaangażowaną w proces wydawania pozwolenia 
na użytkowanie jest inwestor, co zdaniem składającego petycję jest sprzeczne z art. 6 ust. 2 
konwencji z Aarhus. 

Komisja pragnie przedstawić następujące wyjaśnienia odnośnie do powyższej kwestii. 
Podczas gdy polska procedura zatwierdzania obejmuje wieloetapowy proces decyzyjny, który 
może też obejmować wydanie pozwolenia na użytkowanie, z powyższych informacji nie 
wynika, że konsultacje społeczne są wymagane na każdym z etapów, chyba że procedura 
decyzyjna ogólnie umożliwia przeprowadzenie tego typu konsultacji. Z powyższych 
wyjaśnień wynika, że prawo polskie transponujące obowiązki wynikające z dyrektywy OOŚ 
zmienionej dyrektywą 2003/35/WE określa obowiązek przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku I do przedmiotowej 
dyrektywy na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Podsumowując, Komisja nie jest w 
stanie stwierdzić niezgodności art. 59 polskiego prawa budowlanego z art. 6 ust. 2 konwencji 
z Aarhus. 

Inne zagadnienia

Składający petycję utrzymuje, że Komisja Europejska myli się, twierdząc, że decyzje o 
udzieleniu pozwolenia na realizację rzeczonego przedsięwzięcia są zgodne z przepisami 
prawa polskiego. Składający petycję przedstawia ponadto dodatkowe informacje na temat 
procedur sądowych stosowanych na szczeblu krajowym (orzeczenia sądów polskich i obecne 
procesy przed tymi sądami). 

Komisja pragnie zauważyć, że nigdy nie przeprowadziła oceny zgodności rzeczonego 
przedsięwzięcia z wymogami prawa polskiego. Kwestia zgodności rzeczonego 
przedsięwzięcia z prawem polskim nie należy do kompetencji Komisji.

Wnioski 

Samo przedsięwzięcie w żaden sposób nie narusza prawa UE. Jeśli chodzi o udzielanie 
informacji, Komisja potwierdza, że prowadzi z władzami polskimi rozmowy na temat 
sposobu wdrożenia przez Polskę dyrektywy 2003/4/WE w sprawie dostępu do informacji. 
Niemniej jednak nie wpływa to na samo przedsięwzięcie.


