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Komisja Petycji

16.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0359/2011, którą złożyła Krystyna Szewczyk (Polska) z 870 
podpisami, w sprawie budowy biogazowni w Konopnicy w środkowej 
Polsce oraz związanego z tym naruszenia prawodawstwa 
środowiskowego UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do budowy biogazowni w Konopnicy w środkowej Polsce 
w bezpośredniej bliskości obszaru Natura 2000 i rzeki Rawki wchodzących w skład rezerwatu 
przyrody. Składająca petycję twierdzi też, że właściwe władze nie skonsultowały się 
z zainteresowaną ludnością, a dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przeprowadzono 
żadnej oceny oddziaływania na środowisko. Odnosząc się do dyrektywy 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE, jak również do dyrektywy 
2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o sprawdzenie zgodności wspomnianego wyżej przedsięwzięcia z tym prawodawstwem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 wrze października 2011 r.
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Przedsięwzięcie wchodzi w zakres zmienionej dyrektywy 85/337/EWG (dyrektywa OOŚ)1. 

Zgodnie z art. 2 dyrektywy OOŚ „Państwa członkowskie przyjmują wszystkie niezbędne 
środki, aby zapewnić, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają 
wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie w odniesieniu do ich 
skutków, przed udzieleniem zezwolenia”.

Planowane przedsięwzięcie może zostać sklasyfikowane jako „Urządzenia przemysłowe do 
produkcji energii, pary i gorącej wody” (pkt 3 lit. a) załącznika II do dyrektywy OOŚ). 
Zgodnie z art. 4 dyrektywy dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie w oparciu o badanie indywidualne albo ustanowione przez siebie progi lub 
kryteria muszą określić, czy dane przedsięwzięcie będzie przedmiotem oceny oddziaływania 
zgodnie z art. 5–10. 

Jeśli w wyniku takiej analizy (procedury przeglądu) zostanie ustalone, że przedsięwzięcie 
może mieć istotny negatywny wpływ na środowisko naturalne, powinno ono być poddane 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10 dyrektywy przed 
udzieleniem zezwolenia na inwestycję. Procedura OOŚ polega między innymi na 
sporządzeniu raportu środowiskowego (opisu przedsięwzięcia), oceniającego bezpośrednie 
i pośrednie skutki przedsięwzięcia, jak również wtórne, kumulatywne, krótko-, średnio-
i długookresowe, stałe i czasowe, pozytywne i negatywne skutki, jakie przedsięwzięcie to 
wywiera na środowisko. Procedura powinna również obejmować konsultacje społeczne. 

Z informacji dostarczonych przez składającą petycję można wywnioskować, 
że przedsięwzięcie było poddane procedurze przeglądu, podczas której właściwy organ 
zdecydował, że nie jest wymagana ocena oddziaływania zgodnie z art. 5–10 dyrektywy. 
W oparciu o ograniczone informacje, które jej dostarczono, Komisja nie jest w stanie ustalić, 
czy podczas procedury przeglądu wystąpiły jakiekolwiek oczywiste błędy. 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od składającej petycję w planach jest zlokalizowanie 
przedsięwzięcia w pobliżu doliny rzeki Rawki, będącej obszarem Natura 2000 PLH 100015. 

Art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej stanowi, iż „Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia 
gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć 
znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy”.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy „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. W świetle wniosków wynikających z tej oceny właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że 
nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 

                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, z późniejszymi zmianami (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48).
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opinii całego społeczeństwa”.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na którykolwiek z obszarów Natura 2000 powinna być 
przeprowadzana, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 
skutków przedsięwzięcia dla danego obszaru. W oparciu o informacje dostarczone Komisji 
nie jest możliwe ustalenie, czy należało wymagać przeprowadzenia takiej oceny. 
Na podstawie otrzymanych informacji Komisja nie jest również w stanie ustalić, czy 
przedsięwzięcie może mieć znaczące negatywne skutki dla tego obszaru.

Dyrektywa 2001/42/WE1 (dyrektywa SEA) wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko niektórych publicznych planów i programów, które mogą mieć znaczny wpływ 
na środowisko naturalne. Ponieważ poruszana kwestia dotyczy raczej przedsięwzięcia niż 
programu czy planu, w tym przypadku przepisy dyrektywy SEA nie obowiązują.

Dyrektywa 2003/4/WE2 gwarantuje prawo dostępu do informacji o środowisku, które 
znajdują się w posiadaniu organów władzy publicznej lub które są przeznaczone dla tych 
organów, oraz określa podstawowe warunki i praktyczne ustalenia dotyczące realizacji tego 
prawa.

Dyrektywa IPPC3 ma na celu osiągnięcie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 
środowiska i ograniczenia zanieczyszczeń powodowanych przez rodzaje działalności 
wymienione w załączniku I. Jest to osiągane poprzez procedury udzielania pozwoleń 
zapewniające zastosowanie najlepszych dostępnych w danym przemyśle technik. Dyrektywa 
IPPC jest stosowana w przypadku instalacji energetycznego spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 50 MW (załącznik I, pkt 1.1). Moc cieplna przedmiotowego 
przedsięwzięcia wynosi 2,128 MWh (ciepło) i 1,99 MWh (energia) i zakłada się, że jego 
nominalna moc cieplna wynosi odpowiednio 2,128 MW i 1,99 MW. 

Wnioski 

W oparciu o dostępne informacje Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia przepisów 
dyrektywy siedliskowej, dyrektywy OOŚ ani dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska. Ponadto wydaje się, że przedsięwzięcie nie wchodzi 
w zakres stosowania dyrektyw SEA i IPPC. Mimo to Komisja podejmie dalsze dochodzenie 
w tej sprawie, jeśli składająca petycję dostarczy informacje wskazujące na naruszenie 
przepisów dyrektywy siedliskowej lub dyrektywy OOŚ.

4. Odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składająca petycję pierwotnie poruszyła kwestię dotyczącą zgodności projektu (biogazownia) 
z dyrektywami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz programu Natura 
2000. Obecnie przedstawia ona nowe informacje na temat obszaru Natura 2000 – dostarczone 
materiały zawierają mapy, wykaz gatunków występujących w obszarze Natura 2000 „Dolina 

                                               
1 Dz.U. C 129 z 25.4.1997.
2 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26–32).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8–29).
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Rawki” a także informacje ze standardowego formularza danych dotyczących tego obszaru.
Ponadto Komisja otrzymała kopię orzeczenia polskiego sądu w sprawie tego projektu.

Nowe informacje dotyczące obszaru Natura 2000
Dostarczone dane zostały poddane ocenie przez zespół techniczny Natura 2000. Przedmiotem 
petycji jest budowa biogazowni w pobliżu obszaru Natura 2000 (ale poza nim). W swoim 
pierwotnym komunikacie dotyczącym obszaru Natura 2000 Komisja wyjaśniła, że brak jest 
dowodów na negatywny wpływ projektu na integralność obszaru. W skład nowych informacji 
przedstawionych przez składającą petycję wchodzą głównie bardziej szczegółowe informacje 
dotyczące obszaru Natura 2000, które nie dostarczają jednak nowych elementów 
wskazujących na to, że projekt może mieć istotny wpływ na obszar. Dlatego też nie powodują 
one zmiany poprzedniego wniosku odnośnie zgodności z dyrektywami w sprawie programu 
Natura 2000.

Niedawna decyzja polskiego sądu
Składająca petycję zwróciła również uwagę na decyzję powziętą przez polski sąd dotyczącą 
unieważnienia decyzji władz lokalnych w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej 
dotyczącej przedmiotowego projektu. Sąd uznał, że władze lokalne nie przeprowadziły 
obowiązkowego postępowania sprawdzającego przewidzianego przez dyrektywę OOŚ i 
dyrektywę siedliskową. Pomimo że stanowi to nowy istotny element w sprawie, oznacza to, 
że w sprawie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości w odniesieniu do tych dwóch 
dyrektyw toczy się postępowanie przed sądem krajowym. Należy założyć, że w związku z 
takim orzeczeniem sądowym podjęte zostaną kroki prowadzące do podjęcia decyzji o 
postępowaniu sprawdzającym i wydania decyzji środowiskowej. Pomimo że składająca
petycję wyraża obawy dotyczące trwającego projektu, nie dostarcza ona informacji 
wskazujących, że skutki nie będą podlegać decyzji polskiego sądu. Dlatego też niemożliwe 
jest określenie kwestii, które Komisja mogłaby zgodnie z prawem poruszyć w rozmowach z 
władzami polskimi. Zdaniem Komisji decyzję sądu należy interpretować jako oznaczającą, że 
kwestia stwierdzonego przez sąd polski braku postępowania sprawdzającego jest 
rozpatrywana w ramach krajowego systemu.


