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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0863/2012, którą złożyła Heidrun Schröter (Niemcy) w imieniu 
stowarzyszenia „Zdecentralizowane Odprowadzanie Ścieków w Gminie 
Trossin”, w sprawie przestrzegania w gminie Trossin unijnych dyrektyw 
dotyczących ścieków

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję stwierdza, że w gminie Trossin postanowiono przesyłać ścieki z czterech 
obszarów gminnych do zakładu oczyszczania ścieków w Dommitzsch jednym centralnym 
rurociągiem. Dotychczas ścieki w tej gminie odprowadzano w sposób zdecentralizowany. 
W petycji stwierdza się, że realizacja nowych planów będzie kosztować co najmniej 
4800 euro na mieszkańca. Składająca petycję zastanawia się, czy nowe plany w sprawie 
ścieków są zgodne z unijnymi dyrektywami dotyczącymi ścieków. Według niej obecne 
rozwiązanie polegające na decentralizacji jest znacznie tańsze niż prezentowane aktualnie 
plany. Już w 1992 r. gmina podpisała umowę z inżynieryjną firmą doradczą, która sporządzi 
plany dotyczące przedsięwzięcia z zakresu ścieków. Składająca petycję zastanawia się, czy 
taka umowa nie powinna być przedmiotem przetargu w Unii Europejskiej. Informuje ona też, 
że nie ma dostępu do odnośnych dokumentów dotyczących planów i obliczeń dla nowego 
przedsięwzięcia z zakresu ścieków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składająca petycję powołuje się na dyrektywę 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i 
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uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG1.

Zgodnie z art. 5 dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (DOSK)2 można 
dokonać odstępstwa od odprowadzania ścieków na wszystkich obszarach zasiedlonych 
(aglomeracjach) o ponad 2000 mieszkańców lub równoważnej liczbie mieszkańców dzięki 
systemom alternatywnym lub indywidualnym, „w przypadku gdy ustanowienie systemu 
zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub 
powodowałoby nadmierne koszty”. W tym przypadku „należy zastosować pojedyncze systemy 
lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska”.

Komisja nie dysponuje szczegółowymi informacjami, czy obecny jednolity system oczyszczania 
spełnia wymogi techniczne i prawne (ten sam poziom ochrony środowiska). Do władz lokalnych 
(organów ds. ścieków, gmin i organów ds. polityki wodnej) należy decyzja, czy właściwe jest 
ustanowienie systemu zbierania.

W tym przypadku składająca petycję nie chce zaakceptować decyzji o budowie publicznego 
systemu odprowadzania ścieków i połączeniu aglomeracji Trossin z publiczną oczyszczalnią 
ścieków oraz podważa analizę opłacalności dokonaną przez organy ds. ścieków. Składająca 
petycję powołuje się także w tym względzie na dyrektywę w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska.

Dyrektywa 2003/4 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska 
stwierdza w art. 2:

„Informacje o środowisku" oznaczają informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, 
elektronicznej lub innej formie materialnej, dotyczące: 

e) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w
ramach środków i działań, o których mowa w lit. c). 

Dyrektywa uległa transpozycji w federalnym i regionalnym prawie w Niemczech. Według 
informacji udzielonych Komisji [przez ministra Saksonii ds. środowiska i rolnictwa] art. 3 ust. 2 
saksońskiej ustawy o publicznym dostępie do informacji dotyczących środowiska (Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) także określa „analizę opłacalności, inne analizy 
gospodarcze i założenia wykorzystywane w przygotowaniu lub realizacji polityki lub działań” 
jako informacje dotyczące środowiska. Koncepcja „działań” uwzględnia szeroko cel ustawy 
polegający na stworzeniu przejrzystości między obywatelami i państwem w sprawach ochrony 
środowiska. Wykładnię tę potwierdzają wydane już orzeczenia sądowe (np. EuGH DVBl. 2003, 
1078; EuGH NVwZ 1998, 945; decyzja BVerwG 25.03.1999). Z tego względu co do zasady 
ustawa obejmuje dostęp do informacji o analizach gospodarczych dotyczących systemów 
odprowadzania ścieków.

                                               
1 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 041 z 14.2.2003, s. 26-32.
2 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52).
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Wniosek
Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa europejskiego (DOSK lub dyrektywy w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska) na podstawie informacji 
przekazanych przez składającą petycję. Jeżeli chodzi kwestię odpowiedniej ustawy regionalnej 
regulującej dostęp do informacji dotyczących środowiska (Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) składająca petycję może zwrócić się do sądów 
regionalnych lub krajowych w celu ochrony swoich interesów i dochodzenia praw.


