
CM\876854PL.doc PE460.721v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

6.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0913/2010, którą złożył Janusz Wilczyński (Polska) w sprawie 
nieprzestrzegania przez władze polskie dyrektywy Rady 85/337/EWG w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do planowanej autostrady A-2 na odcinku między Świeckiem 
na polsko-niemieckiej granicy a Nowym Tomyślem położonym 106 km na wschód. 
Składający petycję stwierdza, że władze odpowiedzialne za zatwierdzenie budowy tej drogi, 
która będzie miała bardzo poważny wpływ na rezerwat przyrody Nietoperek figurujący w 
wykazie obszarów Natura 2000 (PL 080003), naruszyły szereg przepisów dyrektywy Rady 
85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Zaznacza on, że ten rodzaj 
naruszeń prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego to zjawisko 
powszechne w Polsce i odnosi się między innymi do przypadku drogi Via Baltica. Dlatego 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zapewnienia ogólnego przestrzegania 
prawodawstwa UE w tej dziedzinie i konkretnie w związku z przedmiotowym 
przedsięwzięciem autostradowym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.
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Komisja chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że otrzymała już skargę dotyczącą tych samych 
kwestii w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem. Skarga została zarejestrowana, a 
następnie zakończono jej rozpatrywanie w wyniku przeprowadzonego postępowania 
wyjaśniającego. W przedstawionej poniżej analizie uwzględniono informacje zawarte w 
petycji oraz informacje przedłożone Komisji jako część zarejestrowanej skargi.

Ocena oddziaływania na środowisko
Składający petycję odnosi się do przedsięwzięcia, które wchodzi w zakres stosowania 
załącznika I pkt 7 lit. b) „budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu” dyrektywy OOŚ. W 
przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I do przedmiotowej dyrektywy należy 
obowiązkowo przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, natomiast w przypadku 
przedsięwzięć zaliczonych do kategorii wymienionych w załączniku II państwa członkowskie 
muszą określić, albo poprzez ocenę poszczególnych przypadków, albo według progów bądź 
kryteriów, czy dane przedsięwzięcie powinno podlegać ocenie w związku z 
prawdopodobnymi znaczącymi skutkami dla środowiska, z uwzględnieniem odpowiednich 
kryteriów wyboru wymienionych w załączniku III do przedmiotowej dyrektywy (tzw. 
procedura przeglądu). Jeśli przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, 
wykonawca przedkłada właściwym władzom opis możliwych znaczących skutków 
środowiskowych wnioskowanego przedsięwzięcia, w razie konieczności wraz 
z uwzględnieniem skutków skumulowanych. Ponadto procedura OOŚ obejmuje konsultacje 
ze społeczeństwem i organami, które mogą być zainteresowane przedsięwzięciem ze względu 
na swoje szczególne obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska. Co więcej, w decyzji o 
zezwoleniu na inwestycję należy wziąć pod uwagę wyniki tych konsultacji oraz informacje 
dostarczone przez wykonawcę właściwym władzom. Poza tym, zgodnie z dyrektywą, decyzja 
o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję musi zostać podana do publicznej 
wiadomości.

Komisja stwierdza jednak, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem 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 przedmiotowej dyrektywy.

Składający petycję twierdzi, że dyrektywa OOŚ ma zastosowanie do omawianego 
przedsięwzięcia, ponieważ wniosek o pozwolenie środowiskowe złożono w czerwcu 2007 r., 
a wniosek o pozwolenie na budowę – w grudniu 2009 r. W tym kontekście Komisja pragnie 
zauważyć, co następuje. 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 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 
decyzji o zatwierdzeniu. 

Komisja wnikliwie zbadała informacje przedstawione przez składającego petycję, zarówno 
w związku z petycją, jak i skargą. Z dostępnych dla Komisji dokumentów wynika, że 
procedurę związaną z wydaniem decyzji o lokalizacji (tj. pierwszej decyzji o zatwierdzeniu) 
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wszczęto w połowie lat. 90 XX w., zatem na długo przed datą wejścia w życie dyrektywy 
OOŚ w Polsce, czyli przed 1 maja 2004 r. Tym samym 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. 

Dyrektywa siedliskowa

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”. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej jeśli 
dla planu lub przedsięwzięcia mającego znaczący wpływ na obszar należący do sieci Natura 
2000 ma jednak zostać wydane zezwolenie na realizację, może to nastąpić wyłącznie w 
przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz z powodów wynikających z nadrzędnego 
interesu publicznego.

Składający petycję twierdzi, że nie przeprowadzono odpowiedniej analizy poszczególnych 
wariantów dla omawianego przedsięwzięcia, dlatego też stawia zarzut naruszenia wymogów 
proceduralnych wynikających z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej. W tym kontekście 
Komisja chciałaby również zauważyć, że 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 złożono po 
terminie wejścia w życie tej dyrektywy w państwach członkowskich, czyli w przypadku 
Polski od dnia 1 maja 2004 r. Mając na uwadze wcześniejsze uwagi dotyczące początku 
procedury uzyskiwania zezwolenia na przedmiotowe przedsięwzięcie, w świetle ustalonego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie można stwierdzić żadnego naruszenia 
wymogów proceduralnych dyrektywy siedliskowej. 

Udzielanie zezwoleń różnym podmiotom prawnym

W odniesieniu do kwestii podmiotów prawnych, dla których wydano określone decyzje, 
Komisja chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że ten aspekt nie wchodzi w zakres stosowania 
dyrektywy OOŚ i tym samym nie przyczynia się do powstania jakichkolwiek niezgodności z 
przepisami przedmiotowej dyrektywy. 

Niewłaściwa transpozycja dyrektyw unijnych

Składający petycję twierdzi, że w przypadku niektórych przepisów dyrektywy OOŚ, 
dyrektywy 2003/4/WE oraz art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus nie doszło w ogóle do 
transpozycji lub miała miejsce niewłaściwa transpozycja. 
Dyrektywa OOŚ
Zdaniem składającego petycję niektóre definicje zawarte w dyrektywie OOŚ nie zostały 
transponowane do polskiego prawa. Dotyczy to takich pojęć, jak zezwolenie na inwestycję, 
zainteresowana społeczność i wykonawca. Ponadto składający petycję twierdzi, że nie 
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dokonano transpozycji do prawa polskiego art. 6 ust. 6 dyrektywy OOŚ stanowiącego, że 
„przewidziane zostaną rozsądne ramy czasowe dla różnych faz, dające wystarczającą ilość 
czasu dla poinformowania społeczeństwa oraz zainteresowanej społeczności, aby 
przygotowały i skutecznie uczestniczyły w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, z 
zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu”. 
Komisja chciałaby nadmienić, że przeprowadziła szczegółową analizę polskich środków 
transpozycji dyrektywy OOŚ i po stwierdzeniu braku pełnej zgodności przepisów polskich z 
wymogami przewidzianymi w przedmiotowej dyrektywie wszczęła w 2006 r., na mocy 
wcześniejszego art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. 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) w 
tej sprawie. W dniu 29 czerwca 2007 r. wystosowano uzasadnioną opinię (drugie ostrzeżenie 
na piśmie). 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. 
Zdaniem Komisji nowa ustawa jest zgodna z dyrektywą OOŚ w odniesieniu do przepisów 
dotyczących konsultacji społecznych oraz transpozycji definicji zawartych w dyrektywie. 
Dyrektywa 2003/4/WE
Ponadto składający petycję twierdzi, że dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG nie 
została prawidłowo transponowana do polskiego systemu prawnego. Zarzuty dotyczą w 
szczególności transpozycji art. 1, art. 3 ust. 5 lit. a) oraz art. 3 ust. 5, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1. 

Komisja przeprowadziła ocenę środków transponujących wymogi wyżej wspomnianej 
dyrektywy do prawa polskiego w ramach działań horyzontalnych i w związku ze 
stwierdzeniem niepełnej zgodności polskiej transpozycji 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 przedmiotowym przedsięwzięciem. Dyrektywa 
2003/4/WE nie określa konkretnych obowiązków rozpowszechniania informacji w 
odniesieniu do różnych kategorii przedsięwzięć. Wymóg ten jest przewidziany w art. 6 ust. 2 
dyrektywy OOŚ, w którym określono szczegółowe wymogi dotyczące obowiązku 
informowania społeczeństwa o przedsięwzięciach, które mogłyby wywierać znaczący wpływ 
na środowisko. Zastosowanie dyrektywy OOŚ omówiono powyżej.
Konwencja z Aarhus
Składający petycję przedstawia również zarzut braku transpozycji art. 6 ust. 2 konwencji z 
Aarhus, zgodnie z którym „zainteresowana społeczność jest informowana, odpowiednio bądź 
poprzez publiczne ogłoszenie, bądź indywidualnie, na wczesnym etapie procedury 
podejmowania decyzji w sprawach dotyczących środowiska, i w sposób właściwy, terminowy 
i skuteczny, inter alia, o: 
(a) planowanym przedsięwzięciu i treści wniosku, na podstawie którego decyzja ma być 
podjęta, 
(b) rodzaju możliwych rozstrzygnięć lub projekcie decyzji, 
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(c) władzy publicznej właściwej do wydania decyzji, 
(d) przewidzianej procedurze (...)”. 

Komisja pragnie zauważyć, że proces decyzyjny dotyczący przedsięwzięć wymienionych w 
załączniku I do konwencji z Aarhus podlega między innymi przepisom prawa polskiego 
transponującym dyrektywę 85/337/EWG oraz dyrektywę 2008/1/WE dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC)1. 
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 środków transponujących art. 6 ust. 2 konwencji z Aarhus.

W odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia nie można stwierdzić jakiegokolwiek 
naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 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. Zdaniem Komisji w tej sprawie nie 
są wymagane żadne dalsze działania, a sama Komisja zakończyła jej rozpatrywanie w 
styczniu 2011 r.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Składający petycję zwrócił się do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego ponownie, 
twierdząc, że podjęła ona decyzję o zamknięciu przedmiotowej petycji w oparciu o nieprawdziwe 
informacje otrzymane od Komisji Europejskiej. Ponadto według składającego petycję podczas 
rozstrzygania petycji nie wzięto pod uwagę opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego. 

Składający petycję zasadniczo powtarza argumenty, które przedstawił w pierwotnej petycji. 
Najistotniejszy zarzut, jaki podnosi składający petycję, sprowadza się do tego, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie, autostrada A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla, jest przedsięwzięciem 
poakcesyjnym. Składający petycję zauważa, że chociaż decyzję dotyczącą lokalizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia wydano w 1996 r., prace nad nim wznowiono po upływie 11 lat. 
To z kolei spowodowało, że konieczne było odnowienie decyzji dotyczącej lokalizacji, a w 
niektórych przypadkach – uzyskanie nowej decyzji. Składający petycję odwołuje się do wydanych 
przez władze lokalne trzech nowych decyzji administracyjnych dotyczących rzeczonego terenu, 
które wpłynęły na działki składającego petycję po roku 2004, tj. decyzji środowiskowej z dnia 6 
sierpnia 2007 r., decyzji dotyczącej lokalizacji z dnia 11 marca 2008 r. oraz pozwolenia na 
budowę z dnia 15 czerwca 2009 r. 

Podtrzymując twierdzenie, że przedsięwzięcie jest projektem poakcesyjnym, składający petycję 
powtarza zarzuty związane z brakiem analizy wariantów przedsięwzięcia, co jego zdaniem 
oznacza naruszenie art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej2. Ponadto zakładając, że przedmiot 
petycji jest przedsięwzięciem poakcesyjnym, składający petycję raz jeszcze powtarza 
argumentację, zgodnie z którą konsultacje społeczne przeprowadzono w sposób nieprawidłowy, 
co powoduje naruszenie dyrektywy OOŚ3. Składający petycję powtórzył również argument 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, str. 8.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (z późniejszymi 
zmianami) (dalej: dyrektywa siedliskowa);(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
3 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywą 2003/35/WE przewidującą udział społeczeństwa w 
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dotyczący przyznania pozwoleń innym podmiotom prawnym (Autostradzie Wielkopolskiej S.A., 
nie zaś Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Następnie składający petycję raz 
jeszcze powołuje się na problem braku prawa dewelopera do użytkowania własności, na której ma 
zostać zrealizowane przedsięwzięcie. Składający petycję utrzymuje, że we wszystkich 
wymienionych wyżej kwestiach nie odpowiedziano na podnoszone przez niego argumenty. 
Składający petycję zauważa wreszcie, że w skierowanych do niego informacjach znalazło się 
błędne stwierdzenie, że w polskim prawie istnieje definicja „zezwolenia na inwestycję” oraz 
„dewelopera”.

W sprawie rozpoczęcia stosowania unijnego prawa środowiskowego (przedsięwzięcia przed- i 
poakcesyjne) 

Komisja pragnie zauważyć, że składający petycję poruszył podobne kwestie w pierwotnej petycji. 
W odpowiedzi na nią Komisja odpowiedziała, co następuje: 

(…) 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 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 decyzji o 
zatwierdzeniu.

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. Tym samym w świetle ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wymogi 
przedmiotowej dyrektywy nie mają zastosowania do tego przedsięwzięcia.

(…) 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 złożono po terminie wejścia w życie tej
dyrektywy w państwach członkowskich, czyli w przypadku Polski od dnia 1 maja 2004 r. Mając na 
uwadze wcześniejsze uwagi dotyczące początku procedury uzyskiwania zezwolenia na 
przedmiotowe przedsięwzięcie, w świetle ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie 
można stwierdzić żadnego naruszenia wymogów proceduralnych dyrektywy siedliskowej.

Decyzje dotyczące lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydano w 1996 r.1. Mimo iż decyzje 
te były na późniejszych etapach modyfikowane, są one wciąż wiążące. Dlatego też zdaniem Komisji 
przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem przedakcesyjnym. Tym samym w świetle 
ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie C-396/92, Bund Naturschutz; 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); (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40).
1 Decyzja 1/96 wydana dla województwa gorzowskiego przez wojewodę gorzowskiego w dniu 10 czerwca 
1996 r. (decyzja nr GP-NB/7331/1/96); decyzja 1/96 wydana dla województwa zielonogórskiego przez 
wojewodę zielonogórskiego w dniu 25 czerwca 1996 r. (decyzja nr UAN-P-7331/1/96); decyzja 1/96 wydana dla 
województwa poznańskiego przez wojewodę poznańskiego w dniu 5 lipca 1996 r. (decyzja nr GP-II-
7331/1/96/1325).
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sprawie C-81/96 Haarlemmerliede; w sprawie 209/04 Komisja przeciwko Austrii) wymogi 
dyrektywy OOŚ oraz wymogi proceduralne określone w art. 6 ust. 3–4 dyrektywy siedliskowej 
nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. 

Wobec tego nie zachodzi konieczność rozpatrywania poszczególnych zarzutów podniesionych 
przez składającego petycję dotyczących naruszeń dyrektywy OOŚ bądź art. 6 ust. 4 dyrektywy 
siedliskowej w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W sprawie prac uzupełniających 

Niemniej jednak z informacji przedstawionych przez składającego petycję zdaje się wynikać, że 
w 2008 r. wydano dodatkowe decyzje dotyczące lokalizacji prac uzupełniających związanych z 
przedsięwzięciem. Na rzeczone prace składają się następujące elementy: sąsiednie drogi 
dojazdowe do działek, kompleksy usługowo-handlowe, wyjścia awaryjne, drogi dojazdowe do 
stawów ekologicznych, dojazd do przejść dla zwierząt, dodatkowe miejsca parkingowe dla 
kompleksów usługowo-handlowych, rozszerzenia obszaru płatności.

Z analizy załączonej decyzji dotyczącej lokalizacji z dnia 8 marca 2008 r. wynika, że we 
wspomnianej decyzji1wzięto pod uwagę warunki dołączone do decyzji środowiskowej wydanej 
dla rzeczonego przedsięwzięcia i że pozostają one w mocy również dla wykonywania prac 
uzupełniających. Podczas procedury wydawania wspomnianej decyzji środowiskowej 
sporządzono sprawozdanie środowiskowe oraz przeprowadzono konsultacje społeczne dla całego 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto jak wynika z informacji przedstawionych przez 
składającego petycję, całe przedsięwzięcie objęto po raz drugi procedurą OOŚ na etapie 
wydawania pozwolenia na budowę. Dlatego też w przedmiotowej sprawie Komisja nie jest w 
stanie stwierdzić złamania prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.

W odniesieniu do zarzutu, że na etapie wydawania decyzji środowiskowej nie przeprowadzono 
konsultacji społecznych zgodnie z dyrektywą OOŚ, Komisja pragnie zauważyć, że podjęto już 
działania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z 
horyzontalną niezgodnością polskich przepisów z wymogami dyrektywy OOŚ dotyczącymi 
udziału społeczeństwa. W wyniku tych działań władze polskie przyjęły dnia 3 października 2008 
r. 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 polskim prawie odpowiednio uzupełnia braki 
stwierdzone w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W odniesieniu do zarzutu składającego petycję dotyczącego tego, że konsultacje społeczne na 
etapie wydawania pozwolenia na budowę były utrudnione, gdyż ogłoszenie zamieszczono w 
Gazecie Lubuskiej, nie zaś w Gazecie Wyborczej, nie rozwieszono plakatów w okolicy 
planowanej inwestycji ani w pobliskich miastach, a także niewłaściwie wyznaczono ostateczny 
termin przedstawiania uwag, Komisja pragnie zauważyć, co następuje: Jak określono w art. 6 ust. 
5 dyrektywy, państwa członkowskie mają swobodę wyboru odpowiedniej formy komunikacji w 
celu dostarczenia informacji społeczeństwu. Z analizy uzasadnienia dla pozwolenia na budowę 
wynika jasno, że informacje dotyczące możliwości zgłaszania uwag i spostrzeżeń umieszczono w 
Internecie, na tablicach ogłoszeniowych w gminach w poszczególnych miastach, a także na 
łamach lokalnej gazety. Komisja nie znalazła żadnego dowodu, który wskazywałby, że 
opublikowanie informacji w tej, a nie innej gazecie, miałoby naruszać prawa zainteresowanej 

                                               
1 Decyzja z dnia 6 sierpnia 2007 r.
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społeczności w zakresie efektywnego uczestnictwa w procedurze konsultacji. Na podstawie 
informacji dostępnych Komisji można dojść do wniosku, że oprócz przeprowadzenia zwykłej 
procedury konsultacji społecznych dodatkowe dobrowolne konsultacje społeczne przeprowadził 
również inwestor (np. przesłuchanie publiczne mające na celu omówienie problemów 
środowiskowych związanych z przejściami dla zwierząt). Tak więc członkowie zainteresowanej 
społeczności, w tym organizacje pozarządowe działające w obszarze środowiska naturalnego, 
skorzystali z możliwości przedstawiania uwag dotyczących przedsięwzięcia. Dlatego też w 
przedmiotowej sprawie Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia art. 6 ust. 2 dyrektywy 
OOŚ.

W odniesieniu do zarzutu niewłaściwego wyznaczenia ostatecznego terminu przedstawiania uwag 
Komisja pragnie zauważyć, że art. 49 polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego raczej 
nie ma zastosowania do art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r., tak więc nie można 
stwierdzić naruszenia art. 6 ust. 2 dyrektywy OOŚ dotyczącego ustalania ostatecznych terminów.

W sprawie udzielania zezwoleń różnym podmiotom prawnym 

Komisja pragnie odnieść się do przyjętego wcześniej stanowiska:

W odniesieniu do kwestii podmiotów prawnych, dla których wydano określone decyzje, Komisja 
chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że ten aspekt nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy OOŚ i 
tym samym nie przyczynia się do powstania jakichkolwiek niezgodności z przepisami 
przedmiotowej dyrektywy.

Ponadto Komisja pragnie zauważyć, że na podstawie analizy dostępnych informacji można 
wywnioskować, że inwestor państwowy podjął decyzję o przekazaniu prac związanych z 
realizacją innemu podmiotowi prawnemu, dlatego pozwolenie na budowę wydano temu 
ostatniemu podmiotowi. Jednak nie ma to wpływu na ustalenie początku procedury wydawania 
pozwoleń wyjaśnionej powyżej.

W sprawie własności

Składający petycję twierdzi, że deweloper jest w posiadaniu wadliwego oświadczenia 
dotyczącego prawa rozporządzania terenem pod budowę. Komisja pragnie zauważyć, że problem 
własności i wywłaszczenia nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji, ponieważ leżą one 
w wyłącznej gestii państw członkowskich.

W sprawie transpozycji pojęć „zezwolenie na inwestycję” i „deweloper”

W odniesieniu do uwagi składającego petycję, jakoby Komisja nieprawidłowo stwierdziła, że 
prawie polskim istnieje definicja „zezwolenia na inwestycję” oraz „dewelopera”, Komisja pragnie 
odnieść się do swojej wcześniejszej wypowiedzi, gdzie stwierdzono: 

Zdaniem Komisji nowa ustawa jest zgodna z dyrektywą OOŚ w odniesieniu do przepisów 
dotyczących konsultacji społecznych oraz transpozycji definicji zawartych w dyrektywie. 

W tej sprawie należałoby również podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
ustalono, że transpozycja dyrektywy do krajowego systemu prawnego nie wymaga literalnego 
powtórzenia jej przepisów. W niektórych sytuacjach ogólny kontekst prawny może być w tym 
celu wystarczający, pod warunkiem, że kontekst ten gwarantuje pełne stosowanie dyrektywy. 
(C-6/04, 428/04). W opinii Komisji ogólny kontekst prawny dla stosowania procedury OOŚ w 
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polskim prawie gwarantuje egzekwowanie zobowiązań wynikających z dyrektywy nałożonych na 
dewelopera i jest wystarczająco powiązany z pojęciem zezwolenia na inwestycję.

Wniosek

Samo przedsięwzięcie w żaden sposób nie narusza prawa UE. Dlatego Komisja jest zdania, że 
ponieważ w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia nie można stwierdzić żadnego 
naruszenia unijnego prawa środowiskowego, w związku z zagadnieniami poruszonymi przez 
składającego petycję nie są konieczne dalsze działania.


