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Dotyczy: Petycji 0227/2011, którą złożył Wacław Mokrzycki (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia Zakanale, w sprawie nieuwzględniania aktów prawnych UE 
w związku z pracami obejmującymi infrastrukturę przeciwpowodziową 
prowadzonymi w mieście Gorzów w zachodniej Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że odpowiedzialne władze polskie naruszyły liczne akty prawne 
UE w związku z odbudową infrastruktury zniszczonej w trakcie intensywnych powodzi 
w Gorzowie w zachodniej Polsce i wokół tego miasta. Zaznacza on, że na toczące się 
infrastrukturalne roboty budowlane, w tym na naprawę dróg i systemów kanalizacji, 
przekazano wsparcie z UE. Według składającego petycję realizacja rzeczonych 
przedsięwzięć, w związku z którymi nie konsultowano się z zainteresowanymi obywatelami, 
zaszkodzi środowisku naturalnemu i będzie miało negatywny wpływ na miejscową florę 
i faunę. Dlatego składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sprawdzenie, 
czy rzeczone infrastrukturalne roboty budowlane są zgodne z przepisami dyrektywy 
2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska, dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim, dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy 2001/42/WE w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, dyrektywy 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także dyrektywy 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że z powodu niewystarczających informacji oraz konsultacji 
społecznych w zakresie planowanych inwestycji dla Gorzowa Wielkopolskiego naruszono 
następujące dyrektywy UE:

- dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidująca 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/WE1,

- dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w 
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dalej zwana dyrektywą w sprawie 
powodzi)2,

- dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (dalej zwana 
ramową dyrektywą wodną)3,

- dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej zwana 
dyrektywą SEA)4,

- dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej zwana dyrektywą siedliskową)5,

- dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (dalej zwana dyrektywą ptasią)6.

Ponadto składający petycję twierdzi, że podczas realizacji współfinansowanego ze środków 
UE projektu rekonstrukcji ulicy Strażackiej w Gorzowie Wielkopolskim złamano szereg 
bliżej nieokreślonych przepisów prawa polskiego i UE. 

Następnie składający petycję stwierdza, że nieudolne działania związane z systemem 
nawadniania w obszarze Warty (czyszczenie rowów i kanałów wodnych, budowanie wałów) 
doprowadziły do powodzi na Zawarciu i Zakanalu. 

Składający petycję podkreśla, że realizacja pewnych (nieokreślonych) inwestycji 
doprowadziła do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, katastrof budowlanych i zmian 
hydrologicznych (powodzi, susz) w Deszcznie i na Zakanalu. Ponadto składający petycję 
twierdzi, że w wyniku powodzi w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego doszło do awarii 
systemu dostaw wody, co spowodowało przekroczenie norm stężenia manganu w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Składający petycję wskazuje także na brak nadzoru 
UE w odniesieniu do (nieokreślonych) inwestycji. 

Na koniec składający petycję wzywa instytucje europejskie do ustanowienia ram prawnych 
odnoszących się do sadzenia drzew wzdłuż nasypów i rowów w połączeniu z warunkowością 
                                               
1 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.
2 Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27–34.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
4 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
5 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
6 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.
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w zakresie współfinansowania przez UE, ponieważ takie postępowanie, zdaniem 
składającego petycję, w przeszłości było najskuteczniejszym sposobem ochrony 
przeciwpowodziowej. 

W odniesieniu do poruszonej przez składającego petycję kwestii rzekomego naruszenia 
dyrektyw (dyrektywy w sprawie powodzi, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy 
siedliskowej, dyrektywy ptasiej, dyrektywy SEA, dyrektywy 2003/35) w zakresie planowanych 
inwestycji 

Składający petycję nie określa szczegółowo ani inwestycji, ani działań, w ramach których 
rzekomo naruszono postanowienia rzeczonych dyrektyw. Podsumowując, Komisja nie jest w 
stanie stwierdzić naruszenia rzeczonych dyrektyw. 

W szczególności należy podkreślić, że dyrektywa 2003/35/WE zmienia przepisy dyrektywy 
1985/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne1(obecnie dyrektywa 2011/92/UE2) (dyrektywa 
OOŚ) w zakresie informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych i, w związku z tym, 
wystarczająca jest analiza zgodności rzekomych działań z dyrektywą OOŚ. W związku z tym, 
że składający petycję nie dostarcza informacji na temat planowanych inwestycji, Komisja nie 
jest w stanie ustalić, czy dyrektywa OOŚ ma do nich zastosowanie oraz czy spełnione zostały 
wymagania rzeczonej dyrektywy. 

Dyrektywa SEA ustanawia wymóg przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 
niektórych publicznych planów i programów, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko 
naturalne. Wydaje się jednak, że dyrektywa SEA nie ma zastosowania do inwestycji 
wspomnianych przez składającego petycję.

Ponadto na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie może 
stwierdzić zasadności stosowania dyrektywy siedliskowej i ptasiej w odniesieniu do 
przedmiotowych kwestii. 
W odniesieniu do pozostałych dyrektyw dyrektywa w sprawie powodzi stanowi, że „(...) 
państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości wstępne oceny ryzyka 
powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego oraz plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym”. W oparciu o informacje przekazane przez 
składającego petycję Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia przez polskie władze 
swoich zobowiązań określonych w rzeczonej dyrektywie. 

W ramowej dyrektywie wodnej wprowadzono także wymóg konsultacji społecznych w 
odniesieniu do procesu przygotowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczu. 
Jednakże na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie jest 
w stanie stwierdzić naruszenia przez polskie władze swoich zobowiązań w zakresie 
konsultacji społecznych określonych w rzeczonej dyrektywie. Na marginesie warto także 
podkreślić, że plany gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym także te przygotowywane 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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przez władze polskie, są obecnie poddawane przez Komisję ocenie horyzontalnej. 

W odniesieniu do kwestii rzekomego naruszenia dyrektywy OOŚ podczas projektu
rekonstrukcji ulicy 

Komisja pragnie zauważyć, że dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(dyrektywa OOŚ) może mieć zastosowanie do projektu rekonstrukcji ulicy Strażackiej. 

Zgodnie z art. 2 dyrektywy OOŚ „[p]aństwa 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”.

Rekonstrukcję ulicy można uznać za jeden z projektów wymienionych w ppkt 10 lit. e) 
załącznika II do rzeczonej dyrektywy: „budowa dróg, portów i urządzeń portowych, łącznie z 
portami rybackimi (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)”, zgodnie z ppkt 13 
załącznika II tiret pierwsze „wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych 
w załączniku I lub (…) [II], już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie 
realizacji, które mogą powodować znaczące niekorzystne skutki w środowisku”. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w 
załączniku II państwa członkowskie ustalają albo za pomocą badania indywidualnego, albo za 
pomocą progów lub kryteriów ustalonych przez państwo członkowskie po uwzględnieniu 
kryteriów wymienionych w załączniku III do dyrektywy OOŚ, czy przedsięwzięcie podlega 
ocenie zgodnie z art. 5–10 dyrektywy. 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 przed 
udzieleniem zezwolenia na inwestycję. Procedura OOŚ obejmuje, między innymi, 
przygotowanie projektu sprawozdania dotyczącego środowiska oceniającego pośrednie i 
bezpośrednie oddziaływanie przedsięwzięcia, jak również drugorzędne, kumulacyjne, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i czasowe, pozytywne i negatywne oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko, a także informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne. 

Kwestie informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych są omówione przede 
wszystkim w artykule 6 dyrektywy OOŚ. Zgodnie z art. 6 ust. 2 „Społeczeństwo jest 
informowane, czy to poprzez ogłoszenia publiczne czy poprzez inne właściwe środki, takie 
jak media elektroniczne, jeśli są dostępne, o następujących kwestiach w ramach procedur 
podejmowania decyzji dotyczących środowiska, o których mowa w art. 2 ust. 2, i najpóźniej 
wtedy, kiedy tylko informacje mogą zostać należycie dostarczone: a) wniosku o zezwolenie 
na inwestycję; b) fakcie, że przedsięwzięcie poddane jest procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko oraz, gdzie stosowne, fakcie, że stosuje się art. 7; c) danych szczegółowych 
właściwych organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, organów, od których 
można uzyskać istotne informacje, organów, do których mogą być przedkładane komentarze 
lub zapytania, oraz szczegółach harmonogramu przekazywania komentarzy lub zapytań; d) 
charakterze możliwych decyzji lub, jeśli istnieje, projekcie decyzji; e) wskazaniu dostępności 
informacji zebranych na podstawie art. 5; f) wskazaniu czasu i miejsc, w których zostaną 
udostępnione istotne informacje, oraz środków, za pomocą których zostaną one udostępnione;
g) szczegółach ustaleń dotyczących udziału społeczeństwa, dokonanych na podstawie ust. 5 
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niniejszego artykułu”. Ponadto art. 6 ust. 4 stanowi, że „Zainteresowana społeczność 
otrzymuje wczesne i skuteczne możliwości udziału w procedurach decyzyjnych dotyczących 
środowiska określonych w art. 2 ust. 2, i w tym celu uprawniona jest do wyrażania 
komentarzy i opinii, kiedy wszystkie opcje są dostępne właściwej władzy lub władzom zanim 
podjęta zostanie decyzja w sprawie wniosku o zezwolenie na inwestycję”. 

Na podstawie ograniczonych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja 
nie jest w stanie ustalić, czy przepisy dyrektywy OOŚ, w tym także przepisy w zakresie 
informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych, zostały naruszone przez władze 
polskie podczas realizacji omawianego projektu. 

W odniesieniu do kwestii rzekomego naruszenia dyrektywy OOŚ podczas działań związanych 
z systemem nawadniania 

Komisja pragnie zauważyć, że dyrektywa OOŚ może mieć także zastosowanie do działań 
związanych z systemem nawadniania wspomnianych przez składającego petycję, ponieważ są 
one potencjalnie objęte zakresem załącznika II ppkt 10 lit. f) do dyrektywy („budowa 
śródlądowych dróg wodnych niewymienionych w załączniku I, prace kanalizacyjne i 
przeciwpowodziowe”).

W oparciu jednak o ograniczone informacje, które jej dostarczono, Komisja nie jest w stanie 
ustalić, czy dyrektywa OOŚ ma zastosowanie do prac związanych z systemem nawadniania 
wspomnianych przez składającego petycję.

W odniesieniu do kwestii przekroczenia norm manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi

Komisja pragnie zwrócić uwagę na to, że dyrektywa 98/83/WE1w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi może mieć zastosowanie do kwestii przekroczenia 
norm manganu podniesionej przez składającego petycję. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rzeczonej 
dyrektywy: „Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, że woda 
przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdatna do użycia i czysta. W celu spełnienia 
minimalnych wymagań niniejszej dyrektywy, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 
jest czysta i zdatna do użycia, jeśli: a) jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i 
pasożytów oraz wszelkich substancji, które w ilościach lub stężeniach stanowią potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego; oraz b) spełnia minimalne wymagania przedstawione w 
załączniku I, części A i B.” 
Należy podkreślić, że mangan nie jest wymieniony wśród parametrów chemicznych 
przedstawionych w załączniku I, części A i B. Jednakże jest on wymieniony w załączniku I, 
części C, w której, jak stanowi art. 5 dyrektywy, przedstawiono wartości, które muszą być 
ustalone tylko do celów monitorowania oraz dla spełnienia zobowiązań nałożonych w art. 
8. dyrektywy odnoszącym się do czynności zaradczych i ograniczeń w stosowaniu. Zgodnie 
z art. 8 ust. 1 dyrektywy każde niepowodzenie w spełnieniu wartości parametrycznych 
ustalonych zgodnie z art. 5 jest niezwłocznie badane w celu określenia jego przyczyny. 
Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy, w przypadku gdy woda przeznaczona do 
spożycia przez ludzi nie spełnia wartości parametrycznych ustalonych zgodnie z art. 5 dane 

                                               
1 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32.
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państwo członkowskie zapewnia jak najszybsze podjęcie niezbędnych czynności 
zaradczych w celu przywrócenia jej jakości. Zgodnie z art. 8 ust. 6 w przypadku 
niezgodności z wartościami parametrycznymi lub specyfikacjami przedstawionymi w 
załączniku I, część C, państwa członkowskie rozważają, czy ta niezgodność stwarza ryzyko 
dla zdrowia ludzkiego. Dane państwo członkowskie jest także zobowiązane do podjęcia 
czynności zaradczych w celu przywrócenia jakości wody, o ile jest to konieczne w celu 
ochrony zdrowia ludzkiego. Ponadto art. 8 ust. 7 dyrektywy stanowi, że w przypadku gdy 
czynności zaradcze są podejmowane, konsumenci są powiadamiani o nich z wyjątkiem 
przypadków, gdy właściwe władze uznają niezgodność z wartościami parametrycznymi za 
nieistotną.
W kontekście informacji dostarczonych przez składającego petycję należy zauważyć, że 
przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, odpowiedzialne za dostawy wody w rejonie 
wsi Siedlice, poinformowało konsumentów o wystąpieniu niezgodności z wartościami 
parametrycznymi manganu po awarii systemu wodociągowego, zaznaczając, że 
niezgodność ta jest nieistotna. Ponadto przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji 
poinformowało, że dostawy wody do danych konsumentów zostały zabezpieczone 
natychmiast po awarii systemu wodociągowego, a także że jakość wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi nie stanowiła potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz że 
była regularnie monitorowana. A zatem w oparciu o dokumenty dostarczone przez 
składającego petycję należy stwierdzić, że wymogi określone w art. 8 rzeczonej dyrektywy 
zostały spełnione. Dlatego w świetle informacji dostarczonych przez składającego petycję 
należy stwierdzić, że awaria została skutecznie usunięta w ciągu dwóch miesięcy oraz że
konsumenci zostali należycie poinformowani (w tym także o przyczynach zaniechania 
wcześniejszych napraw, co było związane z poważnymi powodziami na terenach, o których 
mowa). W rezultacie w oparciu o informacje dostarczone przez składającego petycję nie 
można stwierdzić naruszenia wymogów określonych w dyrektywie w sprawie wody pitnej. 

W odniesieniu do kwestii zanieczyszczenia środowiska naturalnego, katastrof budowlanych i 
zmian hydrologicznych w Deszcznie i na Zakanalu

Składający petycję twierdzi, że w wyniku bliżej nieokreślonych decyzji podjętych w trakcie 
realizacji pewnych bliżej nieokreślonych inwestycji doszło do zanieczyszczenia środowiska, 
katastrof budowlanych oraz zmian hydrologicznych w Deszcznie i na Zakanalu. 

Komisja pragnie zauważyć, że na podstawie informacji dostarczonych przez składającego 
petycję nie można stwierdzić zasadności stosowania unijnego prawa ochrony środowiska do 
przedmiotowych kwestii.

W odniesieniu do kwestii braku nadzoru UE w nad danymi inwestycjami 

Działania współfinansowane ze środków UE muszą być zgodne z przepisami UE. Zgodnie z 
art. 9 ust 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności operacje finansowane z funduszy są zgodne z 
postanowieniami Traktatu i aktów przyjętych na jego podstawie. Należy podkreślić, że 
zgodnie z rozporządzeniem nr 539/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady tylko „duże 
projekty”, których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR, podlegają ocenie Komisji. 
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Służby Komisji sprawdzają ich zgodność z dyrektywami środowiskowymi na podstawie 
dokumentacji dostarczonych przez dane państwo członkowskie przed podjęciem decyzji w 
sprawie wsparcia finansowego. Jednakże w przypadku innych projektów (tj. takich, których 
koszt nie przekracza kwoty 50 mln EUR) ocena zgodności z dorobkiem prawnym UE jest 
przeprowadzana przez dane państwo członkowskie. 

Warto zaznaczyć, że projekty współfinansowane ze środków unijnych są realizowane w 
ramach zarządzania dzielonego między Komisję a dane państwo członkowskie. Zgodnie z 
zasadą zarządzania dzielonego, w oparciu o którą administruje się unijną polityką spójności, 
państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za wdrażanie programów na miejscu. Ma to 
także zastosowanie w odniesieniu do selekcji i realizacji projektów. Podczas realizacji 
programów operacyjnych instytucja zarządzająca jest zobowiązana do składania sprawozdań 
służbom Komisji, które mają z kolei możliwość i narzędzia monitorowania takiej realizacji. 
Pod koniec okresu programowania państwa członkowskie muszą przesłać Komisji ostateczne 
sprawozdanie dotyczące realizacji programu operacyjnego.

W odniesieniu do wezwania instytucji UE przez składającego petycję do ustanowienia ram 
prawnych odnoszących się do sadzenia drzew wzdłuż nasypów i rowów

Główne akty prawa unijnego w zakresie gospodarki wodnej, tj. ramowa dyrektywa wodna 
oraz dyrektywa w sprawie powodzi, stanowią ramy prawne na szczeblu europejskim, a 
jednocześnie umożliwiają poszczególnym państwom członkowskim ustanawianie własnych 
zasad szczegółowych w odniesieniu do tych ram. Komisja nie planuje obecnie prac nad 
szczegółowymi przepisami dotyczącymi sadzenia drzew wzdłuż nasypów i rowów, ponieważ 
jest zdania, że kwestia ta powinna pozostać w gestii państw członkowskich. 

Wniosek

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
stwierdzić naruszenia przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska. Ponadto Komisja 
nie planuje obecnie prac nad szczegółowymi przepisami dotyczącymi sadzenia drzew wzdłuż 
nasypów i rowów.


