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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0947/2011, którą złożył W.R. (Polska) w imieniu ruchu 
środowiskowego „Stowarzyszenie na rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy 
Wolin i Ochrony Środowiska”, w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Wolina w związku z działaniami, które mają wpływ na 
środowisko

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest przewodniczącym wspomnianego wyżej ruchu 
środowiskowego, twierdzi, że władze gminne w Wolinie, który jest głównym miastem na 
polskiej wyspie o tej samej nazwie, nie przestrzegają postanowień konwencji z Aarhus 
o publicznym dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w przypadku spraw 
dotyczących środowiska w związku z działaniami mającymi negatywny wpływ na warstwy 
wodonośne na terenie, który jest obszarem chronionym. Dlatego zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję (przewodniczący organizacji pozarządowej) uważa, że władze gminne 
w Wolinie nie zastosowały się do postanowień zawartych w konwencji z Aarhus. 
Z dodatkowych informacji uzyskanych od składającego petycję wynika, że zarzuty dotyczące 
braku konsultacji odnoszą się do przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania 
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Przestrzennego Gminy Wolin1. Według składającego petycję przyjęcie wyżej wymienionej 
rezolucji powinno być poprzedzone konsultacją społeczną, a jej brak stanowi naruszenie 
konwencji z Aarhus. 

Do petycji dołączono kopię korespondencji prowadzonej w tej sprawie z polskimi władzami. 
Na podstawie dostarczonej korespondencji wydaje się, że składający petycję jest 
zaniepokojony jakością sprawozdania dotyczącego środowiska przeprowadzonego w sprawie 
żwirowni, które zostało przygotowane w ramach procedury OOŚ. 

Po pierwsze należy odnotować, że Konwencja o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska została włączona do prawodawstwa UE na mocy dyrektywy 
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko z dnia 
27 czerwca 2001 r. (dyrektywa SEA)2oraz dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(dyrektywa OOŚ)3. Druga z wymienionych dyrektyw ujednoliciła dyrektywę 85/337/EWG. 
Dlatego też właściwe i wystarczające jest zbadanie zarzutów składającego petycję w świetle 
wyżej wspomnianych dyrektyw. 

Na podstawie dyrektywy 2001/42/WE (dyrektywy SEA) wymagane jest przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko konkretnych publicznych planów i programów, które 
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Na podstawie art. 6 przedmiotowej dyrektywy 
konsultacje społeczne (obejmujące konsultacje z władzami odpowiedzialnymi za kwestie 
dotyczące środowiska) powinny być zorganizowane w przypadku projektu planu lub 
programu i w przypadku sporządzenia sprawozdania dotyczącego środowiska zgodnie z art. 5 
przedmiotowej dyrektywy.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję wydaje się, że gmina 
podjęła decyzję o zmianie planu zagospodarowania terenu, tj. Studium Uwarunkowania 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Składający petycję sugeruje, że poprzez 
nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tej decyzji, władze gminne 
w Wolinie naruszyły konwencję z Aarhus. Jak wyjaśniono powyżej, wystarczy zbadać te 
zarzuty w świetle istniejącego prawodawstwa UE transponującego obowiązki wynikające 
z konwencji do porządku prawnego UE, w tym przypadku dyrektywy SEA. 

W tym kontekście należy podkreślić, że w dyrektywie SEA nie wymaga się, aby decyzja 
o modyfikacji planu lub programu podlegała konsultacji społecznej. Na mocy dyrektywy SEA 
konsultacja społeczna jest wymagana, jeśli przeprowadza się ocenę oddziaływania 
na środowisko. W art. 3 przedmiotowej dyrektywy określono szczegółowo te plany 
i programy, dla których konieczne jest przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko 
(zob. art. 3 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy)4. Ponadto w art. 3 przedmiotowej dyrektywy 

                                               
1Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin. 
2Dz.U. L 197/30 z 21.7.2001. 
3Dz.U. L 26/1 z 28.01.2012.
4Chodzi o „plany i programy, które są przygotowane dla rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, 
przemysłu, transportu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planów 
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przewidziano tzw. procedurę „przeglądu” w odniesieniu do innych rodzajów planów 
i programów. Wymaga się w nim zwłaszcza, aby właściwe władze podjęły decyzję dotyczącą 
tego, czy plany i programy wymienione w ust. 3 i 4 przedmiotowego artykułu mogą wywierać 
znaczący wpływ na środowisko. Dlatego też procedura przeglądu jest przeprowadzana 
w przypadku planów i programów wymienionych w ust. 2, określających użytkowanie 
małych obszarów na szczeblu lokalnym oraz niewielkie modyfikacje planów i programów, 
jak również planów i programów innych niż te wymienione w ust. 2, w których ustala się 
ramy dla przyszłych zezwoleń na inwestycję dotyczących przedsięwzięć. Jeśli podczas 
procedury przeglądu zostanie wykazane, że dany plan lub program może mieć znaczny 
wpływ na środowisko, w dyrektywie wymaga się przeprowadzenia pełnej oceny 
oddziaływania na środowisko, łącznie z konsultacjami społecznymi. 

Komisja pragnie zauważyć, że obowiązki wynikające z art. 3 dyrektywy SEA zostały 
poprawnie przetransponowane do polskiego prawa. W obecnej sprawie polskie władze same 
zaznaczyły w dołączonej korespondencji dostarczonej przez składającego petycję, że kiedy 
decyzja zostanie przyjęta, modyfikacja dokumentu w zakresie planowania będzie 
przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, łącznie z przeprowadzeniem konsultacji 
społecznych, które są wymagane na mocy polskiego prawa. 

W świetle powyższego i z uwagi na to, że w dyrektywie SEA nie wymaga się, aby decyzja 
o modyfikacji planu lub programu podlegała konsultacjom społecznym, Komisja nie może 
stwierdzić naruszenia dyrektywy SEA w odniesieniu do kwestii poruszonych przez 
składającego petycję. 

Na podstawie dostarczonych informacji można wywnioskować, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie – żwirownia, wchodzi w zakres dyrektywy 2011/92/UE (dyrektywa OOŚ)

Zgodnie z art. 2 dyrektywy OOŚ „państwa członkowskie przyjmują wszystkie niezbędne 
środki, aby zapewnić podleganie przedsięwzięć mogących powodować znaczące skutki 
w środowisku, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, 
wymogowi uzyskania zezwolenia na inwestycję i oceny w odniesieniu do ich skutków, przed 
udzieleniem zezwolenia”.

W oparciu o ograniczone informacje można zakwalifikować przedmiotowe przedsięwzięcie 
jako „kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie torfu (przedsięwzięcia 
niewymienione w załączniku I)” (punkt 2 lit. a) załącznika II do dyrektywy OOŚ) lub 
„kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe w przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 
25 ha lub wydobycia torfu w zakładzie o powierzchni przekraczającej 150 ha” (punkt 19 
załącznika I 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 

                                                                                                                                                  
zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu i które ustalają ramy dla przyszłego zezwolenia na 
inwestycję, dotyczącego przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG; lub 
które, ze względu na potencjalny wpływ na tereny, zostały uznane za wymagające oceny na podstawie art. 6 lub 
7 dyrektywy 92/43/EWG”. 
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kryteria muszą określić, czy dane przedsięwzięcie będzie przedmiotem oceny oddziaływania 
zgodnie z art. 5–10. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10 jest zawsze 
wymagane. 

Procedura OOŚ obejmuje, między innymi, przygotowanie projektu sprawozdania 
dotyczącego środowiska (opis przedsięwzięcia) oceniającego pośrednie i bezpośrednie 
oddziaływanie przedsięwzięcia, jak również drugorzędne, kumulacyjne, krótko-, średnio-
i długoterminowe, stałe i czasowe, pozytywne i negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na 
środowisko. Procedura powinna również obejmować konsultacje społeczne. 

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję można wywnioskować, że 
w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia ocena oddziaływania na środowisko zgodnie 
z art. 5–10 przedmiotowej dyrektywy była wymagana i że informacje wymagane na mocy 
art. 5 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy zostały dostarczone przez dewelopera w formie 
sprawozdania dotyczącego środowiska. Z informacji zawartych w petycji można 
wywnioskować, że składający petycję ma obawy dotyczące jakości sprawozdania. 

Należy jednak podkreślić, że w oparciu o dostarczone informacje Komisja nie może ustalić, 
czy przedmiotowe sprawozdanie zostało przygotowane z naruszeniem wymogów określonych 
w przedmiotowej dyrektywie. Ponadto należy zaznaczyć, że na mocy dyrektywy OOŚ 
nakłada się na inwestora obowiązek zapewnienia informacji wymaganych na podstawie art. 5 
ust. 3 przedmiotowej dyrektywy. W rezultacie to, że inwestor przygotował sprawozdanie 
dotyczące środowiska nie może zostać uznane jako niezgodne z dyrektywą OOŚ. 
Podsumowując, Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia dyrektywy OOŚ. 

Zalecenia 

W oparciu o dostępne informacje Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia przepisów 
dyrektywy OOŚ lub dyrektywy SEA.


