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Dotyczy: Petycji 0554/2006, którą złożył Mieczysław Chorąży (Polska), w imieniu 
stowarzyszenia „Gliwiczanie dla Gliwic”, w sprawie planowanej budowy 
w południowej Polsce autostrady biegnącej przez centrum Gliwic

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planowanemu przebiegowi autostrady przez Gliwice, co 
miałoby na celu zmniejszenie natężenia ruchu na Drogowej Trasie Średnicowej między 
Katowicami a Gliwicami. Składający petycję wskazuje, że tereny Gliwic, na których ma 
powstać planowana autostrada, są gęsto zaludnione oraz że znajduje się tam wiele zabytków 
architektonicznych, które doznałyby poważnego uszczerbku z powodu zanieczyszczenia 
spalinami. Składający petycję uważa również, że przedsięwzięcie pociągnie za sobą spadek 
poziomu wód gruntowych, co spowoduje, że park w centrum miasta oraz inne tereny zielone 
w Gliwicach zostaną pozbawione wody. Składający petycję jest zdania, że władze krajowe 
nie ustosunkowały się odpowiednio do obaw towarzyszących temu przedsięwzięciu, 
wyrażonych przez stowarzyszenie „Gliwiczanie dla Gliwic”. Składający petycję powołuje się 
na konwencję z Aarhus, której podstawowym celem jest umożliwienie szerszego 
zaangażowania obywateli w kwestie środowiskowe oraz istotna poprawa ochrony środowiska; 
zwraca uwagę na fakt, że UE podpisała zobowiązanie dotyczące dostosowania swego 
prawodawstwa do postanowień konwencji. W związku z tym składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.
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Petycja dotyczy planowanej budowy autostrady, tzw. Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) 
pomiędzy miastami regionu Górnego Śląska w Polsce. Aktualnie trwają prace 
przygotowawcze do budowy zachodniego odcinka tej drogi mającego połączyć Rudę Śląską 
i Gliwice. Autor petycji jest zaniepokojony, że DTŚ przebiegać będzie przez zabytkowe 
i gęsto zaludnione centrum Gliwic. Twierdzi on, że przedsięwzięcie wywrze niekorzystny 
wpływ na zdrowie mieszkańców centrum Gliwic, a także zarzuca mu brak zgodności 
z prawodawstwem unijnym. W szczególności składający petycję zwraca uwagę na 
podzielenie przedsięwzięcia na części, brak analizy rozwiązań alternatywnych, brak 
przestrzegania norm czystości powietrza, obniżenie lustra wód gruntowych oraz poziom 
hałasu, które będą wynikiem realizacji projektu.

Komentarz Komisji do petycji

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko1 (dyrektywa EIA)

Przedsięwzięcie, do którego nawiązuje autor petycji, polega na budowie nowej, cztero- lub 
sześciopasmowej (w zależności od odcinka), drogi długości 8,2 km i kwalifikuje się do 
kategorii „budowa dróg, portów, także portów rybackich oraz lotnisk (jeżeli przedsięwzięcia 
nie są wymienione w załączniku I) wymienionej w załączniku II.10.e) wyżej wymienionej 
dyrektywy. Autor twierdzi, że omawiane przedsięwzięcie jest częścią większego projektu 
DTŚ-Zachód polegającego na budowie sześciopasmowej drogi długości 18,9 km. Całe 
przedsięwzięcie DTŚ-Zachód podlegałoby pod załącznik I dyrektywy EIA „budowa nowej 
drogi o czterech i więcej pasmach ruchu lub zmiana linii drogi lub rozszerzenie istniejącej 
drogi o dwóch i mniej pasmach ruchu, tak aby zapewnić cztery lub więcej pasm ruchu, jeżeli 
ciągła długość odcinka nowej drogi lub zmiany linii drogi poszerzanej będzie wynosiła 10 km 
i więcej” i w związku z tym obowiązkowe jest wykonanie dla niego oceny oddziaływania na  
środowisko. Autor petycji twierdzi, że podział przedsięwzięcia na dwie części spowodował 
zmianę kategorii przedsięwzięcia z klasyfikowanego w załączniku I na klasyfikowane w 
załączniku II dyrektywy EIA.

Dyrektywa EIA stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, że 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne – między innymi 
z uwagi na ich charakter, rozmiary lub lokalizację – podlegają ocenie co do ich skutków 
środowiskowych przed udzieleniem zezwolenia. Tego celu dyrektywy nie należy omijać.
Oznacza to, że przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne 
i które mogą wymagać oceny oddziaływania na środowisko na mocy dyrektywy, nie powinny 
być dzielone na podprojekty, z których każdy – rozpatrywany indywidualnie – nie wykazuje 
znaczącego oddziaływania środowiskowego, aby w ten sposób uniknąć konieczności 
realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy. Ponadto w przypadku przeprowadzania 
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko konieczne jest uwzględnienie w niej 
zarówno ich skutków bezpośrednich, jak i pośrednich, zaś informacje środowiskowe 
przedkładane przez wykonawcę odnośnym władzom muszą zawierać opis potencjalnego 
znaczącego oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia oraz, w stosownych przypadkach, 
opis skumulowanych skutków w połączeniu z innymi przedsięwzięciami. Pomimo faktu, że 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa EIA) (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).



CM\887546PL.doc 3/9 PE388.761v04-00

PL

przedsięwzięcie podzielono na dwie części, zostało one poddane ocenie oddziaływania na 
środowisko. Dlatego też na tym etapie nie ma dowodów naruszenia dyrektywy EIA. Jednak 
uwzględniając skumulowane skutki przedsięwzięcia na podstawie informacji przekazanych 
przez składającego petycję, nie jest możliwe orzeczenie, czy informacje środowiskowe 
uwzględniają ten aspekt. 

Autor petycji informuje również, że w ocenie oddziaływania na środowisko przeprowadzonej 
dla tego przedsięwzięcia nie uwzględniono analizy rozwiązań alternatywnych. Według 
dyrektywy EIA informacje środowiskowe przedstawiane przez wykonawcę powinny zawierać 
zarys analizowanych przez niego głównych alternatywnych rozwiązań środowiskowych oraz 
wskazanie głównych powodów decyzji wyboru konkretnego rozwiązania. Brak takich 
informacji stanowi naruszenie przepisów dyrektywy. 

Jakość powietrza

Ogólne przepisy dotyczące oceny jakości powietrza i zarządzania nią zostały zawarte 
w dyrektywie ramowej w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza nr 96/62/WE1. 
Pokrewna jej dyrektywa nr 1999/30/WE zawiera szczegółowe przepisy odnoszące się do 
dwutlenku siarki, łącznie z rocznymi dopuszczalnymi wartościami dla tej substancji, które 
będą obowiązywać od 2010 r. oraz dopuszczalnymi wartościami dla cząstek pyłu PM10 
obowiązującymi już od 2005 r.

W chwili obecnej w Gliwicach nie odnotowuje się zbyt wysokiego stężenia dwutlenku siarki 
w otaczającym powietrzu. Pomiary wykazały wartości mieszczące się poniżej wartości 
dopuszczalnej. Odnotowano natomiast przypadki przekroczenia dopuszczalnej wartości ilości 
pyłu. Władze usiłują zaradzić temu problemowi, wdrażając plan poprawy jakości powietrza, 
który został przedstawiony Komisji.

Komisja nie jest w stanie oszacować wpływu budowanej drogi na jakość otaczającego 
powietrza w Gliwicach. Choć transport zwykle w największym stopniu przyczynia się do 
zwiększenia stężenia dwutlenku siarki w otaczającym powietrzu, niektóre środki 
podejmowane w ramach infrastruktury transportowej mogą pozostawać neutralne dla jakości 
powietrza lub nawet wywierać na nie pozytywny wpływ dzięki takim skutkom jak obniżone 
natężenie ruchu. Dlatego też należy dokonywać indywidualnej oceny takich środków. 
Komisja jest zdania, że istnieje konieczność dokonania oceny skutków stężenia substancji 
zanieczyszczających w otaczającym powietrzu za pośrednictwem oceny oddziaływania na 
środowisko, jako że przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów dowodzą już w chwili 
obecnej istnienia poważnego zanieczyszczenia powietrza, zaś stężenia dwutlenku siarki w 
punkcie kontrolnym są niższe o zaledwie 10% w stosunku do wartości dopuszczalnych. 
Ponadto konieczne jest dokonanie oceny przestrzennej skutków, ponieważ w czasie, gdy 
nowa infrastruktura będzie gotowa do eksploatacji, lokalizacja stacji kontrolnej może nie 
odpowiadać wymogom dyrektywy.

Hałas 

Jeżeli chodzi o hałas pochodzący z ruchu ulicznego, Komisja powtarza, że zgodnie 
                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55.



PE388.761v04-00 4/9 CM\887546PL.doc

PL

z wymogami dyrektywy 2002/49/WE1 państwa członkowskie zobowiązane są do 
sporządzenia strategicznych „map hałasu” oraz planów działania w celu oceny i zarządzania 
hałasem środowiskowym pochodzącym z dróg użytkowanych przez ponad 3 mln pojazdów 
rocznie. Dyrektywa ta określa terminy realizacji powyższych zobowiązań. Nie ustala ona 
dopuszczalnych wartości dla hałasu ani innych kryteriów, które zmusiłyby państwa 
członkowskie do rozważenia lub wdrożenia środków obniżenia poziomu hałasu. Ponadto 
decyzje co do charakteru środków obniżenia poziomu hałasu przewidzianych w planach 
pozostawiono do uznania państw członkowskich.

Dyrektywa ramowa w sprawie wody2

Jeżeli chodzi o wpływ przedsięwzięcia na wody gruntowe, dyrektywa ramowa w sprawie 
wody określa szczegółowe wymogi planowania przez państwa członkowskie wykorzystania 
zasobów wodnych w celu uniknięcia nietrwałych rozwiązań oraz nieodwracalnych szkód dla 
środowiska poprzez opracowywanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Zgodnie 
z przepisami dyrektywy pierwszy tego rodzaju plan musi zostać opublikowany w grudniu 
2009 r. Począwszy od 2009 r. każdy plan lub program, który może mieć wpływ na zasoby 
wodne, będzie musiał zostać skoordynowany z postanowieniami planu gospodarowania 
wodami w dorzeczach, aby możliwa była realizacja założeń dyrektywy ramowej w sprawie 
wody. 

W ramach uczynienia pierwszego kroku w kierunku planów gospodarowania wodami 
w dorzeczach, art. 5 dyrektywy ramowej w sprawie wody zawierał wymóg, aby państwa 
członkowskie przeprowadziły do końca grudnia 2004 r. analizę wpływu działalności ludzkiej 
na stan wód powierzchniowych i gruntowych. Celem analizy było wskazanie akwenów 
wodnych, w przypadku których istnieje ryzyko niezrealizowania założeń dyrektywy. Wraz ze 
wskazaniem tych akwenów należy przedstawić informacje zgromadzone za pomocą sieci 
kontrolnych stworzonych w grudniu 2006 r. Ostatecznie w stosunku do omawianych 
akwenów zostanie zastosowany program środków przewidzianych w dyrektywie mających na 
celu poprawę ich stanu do roku 2015, łącznie ze stanem ilościowym i chemicznym. Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 lit. b podpunkt ii dyrektywy ramowej w sprawie wody państwa członkowskie 
zobowiązane są do zagwarantowania równowagi pomiędzy pozyskiwaniem i uzupełnianiem 
wody w akwenach wód najpóźniej do 2015 r. Artykuł 4 dyrektywy ramowej w sprawie wody 
zezwala na odstępstwa od ogólnego celu w przypadku spełnienia konkretnych kryteriów. 
W przypadku akwenów wodnych, do których odnoszą się którekolwiek z tych odstępstw, plan 
gospodarowania wodami w dorzeczu musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.

W świetle powyższego projekt DTŚ oraz związane z nim ryzyko obniżenia lustra wód 
gruntowych powinien z oczywistych względów być częścią środków ochronnych, które 
zostaną opracowane w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczach. Na obecnym 
etapie nie ma jednak dowodów naruszenia przepisów. 

Wnioski

                                               
1 Dyrektywa 2002/49/WE przyjęta dnia 25 czerwca 2002 r. dotycząca oceny i zarządzania hałasem w 
środowisku, Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-24.
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
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Jeżeli chodzi o dyrektywę w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne 
i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, istnieje podejrzenie potencjalnego naruszenia 
przepisów tej dyrektywy. Dlatego też Komisja zwróci się do polskich władz o dodatkowe 
informacje umożliwiające jej zbadanie tej kwestii.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Po otrzymaniu petycji i w celu zbadania rzekomych naruszeń dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ)1 Komisja zarejestrowała skargę pod numerem 
referencyjnym 2007/2220. Następnie w czerwcu 2007 r. Komisja wystosowała pismo do 
władz polskich, domagając się informacji na temat procedury oceny wpływu na środowisko w 
odniesieniu do autostrady Ruda Śląska – Zabrze – Gliwice. Władze polskie udzieliły 
odpowiedzi na pismo Komisji w dniach 3 i 10 września 2007 r. W swoich odpowiedziach 
władze te zaznaczyły, że gromadzą informacje na temat OOŚ i wkrótce przekażą je Komisji.
Pismo wraz z obszerną dokumentacją dotyczącą OOŚ dla odcinków w Rudzie Śląskiej i 
Zabrzu dotarło do Komisji w dniu 10 grudnia 2007 r. i obecnie jest poddawane szczegółowej 
ocenie.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze polskie we wrześniu 2007 r., autostrada 
Ruda Śląska – Zabrze – Gliwice została podzielona na osiem odcinków, z czego dwa znajdują 
się w Gliwicach (G1 i G2), cztery w Zabrzu (Z1, Z2, Z3 i Z4), a dwa w Rudzie Śląskiej (R1 
i R2). Każdy odcinek drogi jest/będzie podlegał OOŚ.

Odcinki w Rudzie Śląskiej (R1 i R2) są w budowie. Wydano już pozwolenia na budowę 
dwóch odcinków w Zabrzu (Z1 i Z2). Należy zauważyć, że procedurę wydawania zezwolenia 
na budowę dwóch odcinków w Rudzie Śląskiej (R1, R2) i jednego odcinka w Zabrzu (Z1) 
zainicjowano przed dniem 1 maja 2004 r., a zatem przed wejściem w życie dyrektywy OOŚ.
Dlatego dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania w przypadku tych trzech odcinków, nie można 
też stwierdzić w tym kontekście żadnych naruszeń. W odniesieniu do odcinka Z2 w Zabrzu 
procedura OOŚ rozpoczęła się w dniu 23 listopada 2005 r. Dokumenty dotyczące odcinka Z2 
zostały dostarczone Komisji w grudniu 2007 r. i obecnie są poddawane ocenie. 

W odniesieniu do pozostałych czterech odcinków w Zabrzu (Z3 i Z4) i Gliwicach (G1 i G2) 
przedsiębiorstwo budowlane przedłożyło w listopadzie i grudniu 2006 r. wnioski o wydanie 
pozwoleń na budowę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze polskie w dniu 
10 grudnia 2007 r., nie wydano zezwolenia na budowę tych czterech odcinków w Gliwicach 
i Zabrzu, a zatem procedura nie została zakończona.

W kwestii podziału projektu, to właściwe wydaje się przeprowadzenie jednej OOŚ dla 
czterech odcinków w Zabrzu i Gliwicach (Z3, Z4 i G1, G2), ponieważ składają się one na 
drogę ciągłą, a procedury wydawania pozwoleń zostały zainicjowane równolegle. Można 
jednak zaakceptować podział projektu na różne części z powodów technicznych lub 
administracyjnych, zakładając, że przeprowadzona będzie odpowiednia i pełna ocena wpływu 
całego projektu, w tym jego łącznych skutków.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa EIA) (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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Ponieważ nie ukończono procedury wydawania zezwolenia nie została zakończona, Komisja 
nie ma powodu zakładać, że na tym etapie dyrektywa OOŚ nie jest przestrzegana. To w gestii 
władz polskich leży zapewnienie, że w odniesieniu do danego projektu zostanie 
przeprowadzona OOŚ zgodnie z przepisami dyrektywy OOŚ.

Wnioski

Na obecnym etapie nie wydano jeszcze zgody na realizację przedmiotowego projektu.
A zatem jest zbyt wcześnie, aby zakładać naruszenie prawodawstwa wspólnotowego. Jeżeli 
po zakończeniu procedury składający petycję nadal będzie uważać, iż nie przestrzegano 
podstawowych przepisów dyrektywy OOŚ, powinien on dostarczyć odpowiednie informacje.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

W dostarczonej dodatkowej dokumentacji składający petycję poinformował, że wykonawca 
złożył wniosek o wydanie decyzji w sprawie warunków środowiskowych przedsięwzięcia 
oraz że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła procedurę konsultacji 
społecznych. Składający petycję zgłosił szereg zastrzeżeń w związku z tą procedurą. Przede 
wszystkim twierdził, że procedura nie została przeprowadzona w Gliwicach, lecz 
w Katowicach, na dodatek w godzinach pracy, w związku z czym składający petycję miał 
trudności z zapoznaniem się z dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia. Ponadto twierdzi on, 
że przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska byli niewystarczająco 
zaznajomieni ze szczegółami przedsięwzięcia. Ponadto składający petycję dostarczył kopię 
uwag zgłoszonych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez stowarzyszenie 
„Gliwiczanie dla Gliwic” i inne osoby.

Po dostarczeniu wspomnianej dokumentacji przez składającego petycję Komisja 
skontaktowała się z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Polsce, zwracając się 
o wyjaśnienie procedury OOŚ związanej z odnośnym przedsięwzięciem. Z informacji 
otrzymanych od władz Polski wynika, że procedura wydania decyzji w sprawie warunków 
środowiskowych dotyczących odcinka „Zachód” drogi (Drogowa Trasa Średnicowa), od 
skrzyżowania z drogą krajową 88 w Gliwicach do 11+100 km w Zabrzu, odcinków G1, G2, 
Z3 i Z4 została rozpoczęta 26 lutego 2010 r.

Społeczeństwo zostało poinformowane o procedurze konsultacji społecznej w ogłoszeniu 
z dnia 11 marca 2010 r., które zostało umieszczone między innymi na miejskiej tablicy 
ogłoszeń i opublikowane w ogólnokrajowym dzienniku „Gazeta Wyborcza”. W ogłoszeniu
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami poinformowano społeczeństwo o trwającej 
procedurze wydawania decyzji, o dostępności informacji zgromadzonych na mocy art. 5 
dyrektywy OOŚ1 nr 85/337/EWG, oraz o szczegółach dotyczących harmonogramu zgłaszania 
uwag i opinii. Ponadto 10 maja zorganizowano przesłuchanie publiczne z udziałem 
stowarzyszenia „Gliwiczanie dla Gliwic”, które zgłosiło uwagi. Zgodnie z informacjami 
otrzymanymi od władz Polski stowarzyszenie „Gliwiczanie dla Gliwic” jest stroną 
postępowania dotyczącego wydania decyzji w sprawie warunków środowiskowych i ma ono 
prawo dostępu do wszystkich informacji zgromadzonych w toku procedury. Z powyższych 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
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informacji wynika, że przepisy dyrektywy OOŚ są przestrzegane i Komisja nie znalazła 
żadnych dowodów na brak zgodności procedury konsultacji społecznych z obowiązującymi 
przepisami.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od władz Polski procedura gromadzenia dowodów 
w postępowaniu poprzedzającym wydanie odnośnej decyzji została zakończona 19 lipca 
2010 r. i po przeanalizowaniu przedstawionych dowodów Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska wyda decyzję.

Co się tyczy wydania decyzji i uwag zgłoszonych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
przez stowarzyszenie, Komisja chciałaby poinformować składającego petycję, że po podjęciu 
decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję właściwe władze powinny 
poinformować o tym społeczeństwo i udostępnić mu:

– treść decyzji i wszelkie związane z nią warunki,

– (po przeanalizowaniu uwag i opinii wyrażonych przez społeczeństwo) najważniejsze 
powody i względy, które wpłynęły na podjęcie decyzji, w tym informacje dotyczące procesu 
udziału społeczeństwa,

– w razie konieczności opis najważniejszych działań w celu uniknięcia, zmniejszenia 
i w miarę możliwości zrównoważenia największych negatywnych skutków.

Ponadto stowarzyszenie jako strona postępowania ma zgodnie z polskim prawem dostęp do 
procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem, 
umożliwiającej zakwestionowanie materialnej lub proceduralnej legalności decyzji (art. 10a 
dyrektywy OOŚ).

Wnioski

Po przeanalizowaniu informacji przekazanych przez składającego petycję i władze Polski 
Komisja nie wykryła naruszenia dyrektywy OOŚ na przeprowadzonych dotychczas etapach 
procedury OOŚ. Ponadto Komisja nie ma powodów, by zakładać, że na dalszym etapie 
procedury OOŚ związanej z przekazaniem informacji o podjętej decyzji i zapewnieniem 
możliwości odwołania się od niej nie zostanie zachowana zgodność z dyrektywą OOŚ.

Jeżeli jednak po zakończeniu procedury składający petycję nadal będzie uważał, iż nie 
przestrzegano podstawowych przepisów dyrektywy OOŚ, powinien on dostarczyć 
odpowiednie informacje.

6. Odpowiedź Komisji (REV. III), otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję nie zgodził się z uwagami Komisji przedstawionymi w ostatnim 
komunikacie. Ponowił uprzednio zgłoszone zastrzeżenia dotyczące nienależytej oceny 
skutków dla zdrowia ludzkiego, emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody gruntowej na 
terenach Parku Chopina. Nowe zastrzeżenie zgłoszone przez składającego petycję dotyczy 
braku oceny PM2,5 w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 
przeprowadzonej dla odnośnego przedsięwzięcia, a tym samym jego niezgodności z 
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dyrektywą OOŚ i dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości otaczającego powietrza1. 

Komisja wie o realizowanym przedsięwzięciu i od czasu złożenia petycji w 2006 r. 
wielokrotnie zwracała się do władz polskich o uzyskanie informacji o przedsięwzięciu. W 
związku z ostatnim zarzutem Komisja zwróciła się do władz polskich o przedstawienie 
wyjaśnień w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na atmosferę w ramach procedury 
oceny oddziaływania na środowisko. Władze polskie przekazały swoją odpowiedź w dniu 
22 września 2011 r. 

Ocena oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcie było przedmiotem procedury OOŚ wszczętej na skutek złożenia wniosku o 
wydanie decyzji w sprawie warunków środowiskowych dnia 26 lutego 2010 r. Dnia 11 marca 
2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował ogłoszenie informujące ogół 
społeczeństwa o wszczęciu procedury i dostępności stosownej dokumentacji (w tym 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko), a także o szczegółach dotyczących zgłaszania 
uwag i opinii w ramach procedury. Ponadto dnia 10 maja 2010 r. w ramach procedury OOŚ 
odbyło się wysłuchanie publiczne. Zgodnie z decyzją w sprawie warunków środowiskowych 
(która zakończyła procedurę OOŚ), wydaną dnia 31 sierpnia 2010 r., składający petycję, który 
był stroną postępowania, wziął udział w wysłuchaniu publicznym i przedstawił uwagi w 
ramach procedury OOŚ. 

W odniesieniu do aspektów wymienionych w petycji, które zdaniem składającego petycję nie 
zostały należycie ocenione, Komisja pragnie zaznaczyć, że właściwy organ odniósł się do 
tych aspektów (zdrowie ludzkie, wpływ na wody gruntowe na terenie Parku Chopina oraz 
emisje zanieczyszczeń do powietrza) w decyzji w sprawie warunków środowiskowych z dnia 
31 sierpnia 2010 r. i udzielił w niej wyczerpującej odpowiedzi na uwagi składającego petycję. 
Komisja nie ma podstaw, by nie mieć zaufania do wyników oceny przeprowadzonej przez 
władze polskie. 

W związku z powyższym Komisja nie stwierdziła żadnego naruszenia dyrektywy OOŚ. 

Jakość otaczającego powietrza

Dyrektywa 2008/50/WE, której transpozycja przez państwa członkowskie miała nastąpić do 
11 czerwca 2010 r., nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia zgodności z 
wartościami docelowymi i dopuszczalnymi niektórych zanieczyszczeń. Co się tyczy stężenia 
PM2,5, zgodność z wartością docelową państwa członkowskie powinny osiągnąć do dnia 1 
stycznia 2010 r., a z wartością dopuszczalną – do dnia 1 stycznia 2015 r. 

W odniesieniu do zgodności przedsięwzięcia z dyrektywą 2008/50/WE Komisja musi 
zaznaczyć, że ta dyrektywa nie ma zastosowania do konkretnych przedsięwzięć, a dotyczy 
raczej stanu jakości powietrza w całej strefie. W przypadku gdy w określonej strefie poziomy 
zawartości zanieczyszczeń w powietrzu przekraczają wartość dopuszczalną lub wartość 
docelową, powiększoną o odpowiedni margines tolerancji, dyrektywa 2008/50/WE nakłada 
na państwa członkowskie wymóg zapewnienia opracowania planów ochrony powietrza dla 
                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s.1-44.
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odnośnej strefy w celu dotrzymania odpowiedniej wartości dopuszczalnej lub wartości 
docelowej określonej w dyrektywie. Według władz polskich taki plan ochrony powietrza 
został zatwierdzony dla stref województwa śląskiego. O odnośnym przedsięwzięciu (budowa 
autostrady Katowice-Gliwice) wspomniano jako o jednym ze sposobów ograniczenia 
natężenia ruchu w centrach wspomnianych miast, również Gliwic. W swoim piśmie do 
Komisji władze polskie stwierdziły, że skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie 
przeniesienie części ruchu drogowego z ulic miasta na tę autostradę, w wyniku czego 
zmalałoby narażenie mieszkańców Gliwic na zanieczyszczenie powietrza z ruchu drogowego. 

Wniosek

Komisja ponownie rozpatrzyła zastrzeżenia zgłoszone w petycji i potwierdza, że nie 
stwierdziła żadnego przypadku naruszenia dyrektywy EIA. W odniesieniu do dyrektywy 
2008/50/WE Komisja wyjaśniła, że dyrektywa nie ma bezpośredniego zastosowania do 
konkretnych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez państwa członkowskie. 


