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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0216/2012, którą złożyli B.P.L. i F.B.S. (Hiszpania) wraz z 76 
podpisami, w sprawie lokalizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Cesuras (A Coruña, Galicja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestują przeciwko decyzji o zlokalizowaniu oczyszczalni ścieków w ich 
miejscowości A Ponte, w gminie Cesuras (A Coruña, Galicja). Składający petycję ostrzegają, 
że oczyszczalnia będzie miała negatywny wpływ środowiskowy na rzekę Mendo, a także 
okoliczne miejscowości na tym obszarze, z uwagi na niewielką odległość zakładu od obszaru 
miejskiego (30 metrów) i rzeki (3 metry). Składający petycję utrzymują, że przy 
podejmowaniu przedmiotowej decyzji nie uwzględniono wspomnianego wpływu, naruszając 
różne przepisy krajowe dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, zanieczyszczenia 
wody, zanieczyszczenia hałasem i jakości powietrza. Składający petycję zwracają 
w szczególności uwagę na naruszenie przepisów dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Ponadto składający petycję zauważają, 
że część oczyszczalni znajdowałaby się na gruntach publicznych, na których budowa 
jakiegokolwiek rodzaju obiektów jest zasadniczo zabroniona i, zgodnie z przepisami 
krajowymi, zezwala się na nią tylko w „szczególnie uzasadnionych przypadkach”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Składający petycję podważają decyzję o zlokalizowaniu oczyszczalni ścieków w ich 
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miejscowości A Ponte, w gminie Cesuras (Galicja, Hiszpania).
Utrzymują oni, że inwestycja znajduje się zbyt blisko obszaru miejskiego oraz że wpłynie ona 
niekorzystnie na okoliczne miejscowości. Składający petycję wskazują także na ewentualne 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na rzekę Mendo. Ponadto podkreślają oni, że 
okoliczna ludność sprzeciwia się temu przedsięwzięciu.

Składający petycję wskazują na możliwość naruszenia różnych przepisów krajowych 
dotyczących wody i ochrony przed hałasem. Co się tyczy unijnego prawa ochrony 
środowiska, składający petycję zwracają w szczególności uwagę na możliwe naruszenie 
przepisów dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku.

Służby Komisji przeanalizowały zwięzłe informacje przekazane przez składających petycję 
w świetle przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska, które mogą mieć 
zastosowanie w tej sprawie.

Komisja nie posiada informacji o inwestycji wskazanej przez składających petycję w zakresie 
zgodności z dyrektywą UE dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Należy jednak 
zauważyć, że z informacji opublikowanych przez władze prowincji (Diputación Provincial de 
A Coruña) wynika, że ładunek zanieczyszczeń generowanych przez aglomerację, w obrębie 
której znajduje się gmina Cesuras (Trasanquelos – San Salvador), odpowiada 122 
mieszkańcom. W związku z tym, że przepisy dyrektywy 91/271/EWG1 dotyczą aglomeracji, 
które generują ładunek zanieczyszczeń odpowiadający co najmniej 2000 osób, sprawa 
podnoszona przez składających petycję nie wchodzi w zakres tejże dyrektywy.

W każdym razie z uwagi na to, że przeciwko Hiszpanii prowadzonych jest kilka 
„horyzontalnych” postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczącym zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy 91/271/EWG, 
decyzja o wybudowaniu oczyszczalni ścieków jest co do zasady przyjmowana 
z zadowoleniem, gdyż może ona pomóc temu państwu członkowskiemu w realizacji jego 
zobowiązań wynikających z prawa UE. Należy zauważyć, że w dyrektywie 91/271/EWG nie 
umieszczono żadnych konkretnych przepisów określających w jakich miejscach można 
lokalizować tego rodzaju zakłady, ich odległości od rzek czy też emisje hałasu.

W dyrektywie 2011/92/UE2 (znanej jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywa OOŚ) przewiduje się przeprowadzanie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, 
które zawsze muszą podlegać procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, 
w przypadku których państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135 z 30.5.1991).

2 Dyrektywa 2011/92/UE (Dz.U. L 26 z 28.1.2012), ujednolicona i zmieniona wersja dyrektywy 85/337/EWG 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne.
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Podczas przeprowadzania indywidualnej oceny bądź określania progów lub kryteriów należy 
uwzględnić właściwe kryteria wyboru zawarte w załączniku III do dyrektywy OOŚ. 
Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego oddziaływania.

Należy zwrócić uwagę, że oczyszczalnie ścieków o wydajności przekraczającej 
150 000 równoważnej liczby mieszkańców wymienione są w punkcie 13 załącznika I do 
dyrektywy, co oznacza, że podlegają obowiązkowo procedurze OOŚ. Wszystkie pozostałe 
przedsięwzięcia związane z oczyszczalniami ścieków ujęte są w punkcie 11 lit. c) załącznika 
II do dyrektywy OOŚ. Z uwagi na wielkość aglomeracji omawiany zakład wchodziłby 
w zakres załącznika II.

Co się tyczy odległości od rzeki, jeżeli składający petycję uważają, że wybrana lokalizacja 
tego zakładu jest sprzeczna z hiszpańskimi przepisami dotyczącymi wód, mogą oni 
skorzystać ze środków przewidzianych krajowym prawem administracyjnym, co — jak się 
zresztą wydaje — już uczynili.

Z kolei w przedmiocie emisji hałasu w dyrektywie 2002/49/WE1 odnoszącej się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku wymaga się sporządzenia mapy hałasu dla 
zakładów przemysłowych wyłącznie wówczas, gdy ich działalność oddziaływa na 
aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 100 000. Przedmiotowa lokalizacja w Cesuras 
nie stanowi części takiej aglomeracji, w związku z czym jest wyłączona z zakresu stosowania 
dyrektywy 2002/49/WE. 

Wykonywanie jakichkolwiek krajowych przepisów dotyczących hałasu w środowisku należy 
do kompetencji danego państwa członkowskiego. Komisja wskazuje ponadto, że użyteczne 
informacje dotyczące skutków hałasu w środowisku można znaleźć na jej stronie 
internetowej2.

Co się tyczy ewentualnego finansowania tego przedsięwzięcia przez UE, należy zauważyć, że 
projekt inwestycyjny „Rio Mandeo”, który jest współfinansowany z EFRR kwotą 
8 691 610,12 EUR, obejmuje między innymi gminę Cesuras. Projekt ten zmierza do poprawy 
stanu środowiska i jakości wody w zlewni rzeki Mandeo, co ma przełożyć się na 
zrównoważony rozwój oparty na turystyce i działalności kulturowej. Inwestycje te są 
promowane przez administrację na szczeblu prowincji (Diputación de A Coruña) oraz 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 
Programu Operacyjnego „ERDF Galicia 2007–2013” (EFRR Galicja 2007–2013).

Wnioski

W oparciu o informacje przedstawione w petycji Komisja nie znajduje dowodów naruszenia 
unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise.


