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Streszczenie: Rozwój techniczny i postępująca automatyzacja procesów są współcześnie ele-
mentem rzeczywistości, który z jednej strony budzi entuzjazm, a z drugiej jest źródłem wielu 
kontrowersji. Jednym z obszarów, w których dochodzi do konfrontacji naturalnego rozwoju 
nauki, myśli technicznej i szeroko pojmowanej własności intelektualnej z innymi wartościami, 
jest środowisko naturalne. Celem rozdziału jest przybliżenie tej problematyki. 
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1.  Wprowadzenie

Trudno byłoby wskazać znaczące gospodarczo przedsięwzięcie, które nie wiąże się 
z koniecznością szerokiej analizy prawnej. Analiza taka musi być wielowątkowa 
i wnikać w rozmaite, często na pierwszy rzut oka niedostrzegalne aspekty planowa-
nej inwestycji. Współcześnie obszarem prawa, który wymusza podejmowanie wielu 
działań ze strony przedsiębiorców jest szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska. 
Obejmuje ono rozbudowaną siatkę norm prawnych, których złożoność stopniowo na-
rasta w miarę coraz szybszego rozwoju technicznego i pojawiania się nieznanych do-
tąd technologii oraz towarzyszącego temu rosnącego stopnia skomplikowania stosun-
ków społecznych i ekonomicznych. Skutkiem ewoluowania tego obszaru prawa jest, 
jak zwraca się uwagę w literaturze, dość szybkie dezaktualizowanie się opracowań po-
dejmujących trud usystematyzowania problemów prawnej ochrony środowiska, które 
w dodatku pojawiają się stosunkowo rzadko (Górski, 2018). Niniejsze opracowanie 
stanowi próbę przybliżenia najistotniejszych dla inwestycji wdrażających nowocze-
sne technologie kwestii związanych z koniecznością uwzględnienia zasad ochrony 
środowiska. Szczególną uwagę poświęcono problematyce oceny oddziaływania 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem analizy są normy prawne obecnie obo-
wiązujące, a w konsekwencji metodą badawczą jest metoda dogmatyczna. 

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2.1.  Uwagi wstępne

W polskim systemie prawa problematyka oceny oddziaływania na środowisko re-
gulowana jest w pierwszej kolejności Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z dnia 20 stycznia 
2021 r., Dz.U. 2021 poz. 247 dalej cyt. jako UUOS). Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 dalej cyt. jako RPMOS) wydane na 
podstawie delegacji zawartej w art. 60 wyżej wymienionej ustawy jest kolejnym ak-
tem prawnym, któremu należy przypisać istotne znaczenie w procesie inwestycyj-
nym. Obydwie wymienione powyżej regulacje są efektem transpozycji Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko, dalej cytowanej jako DOS (Wierzbowski i Rakoczy, 2018).

Inwestycje cechujące się znacznym stopniem nowości technicznej mogą na-
suwać wątpliwości co do ich związku z regulacjami z zakresu ochrony środowiska 
i konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Odmienność 
inwestycji od dotychczasowych rozwiązań, jak to ma miejsce w przypadku np. kolei 
niskociśnieniowej, sprawia, że przepisy nie wymieniają jej wśród innych inwestycji, 
których one dotyczą. W dalszej części rozdziału zostanie wykazane, że w przypadku 
niepewności w tym obszarze inwestor winien przyjąć założenie, iż realizacja takiego 
przedsięwzięcia powinna być poprzedzona strategiczną oceną oddziaływania na śro-
dowisko (Pchałek i in., 2019). 

Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko ustawa UUOS definiuje jako 
„postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji po-
lityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu” (art. 3 

ust. 1 pkt 14 UUOS). 

Przeprowadzenia jej wymaga projekt:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
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2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, le-
śnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opra-
cowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający ramy 
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko;

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt. 1 i 2, któ-
rego realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 
2000, jeżeli nie jest on bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 
2000 lub nie wynika z tej ochrony (art. 46 UUOS).

Zmiana wyżej wymienionych dokumentów również pociąga za sobą koniecz-
ność ponownego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
W każdym przypadku przebiega ona w trybie opisanym w art. 46 do 58 ustawy UUOS.

Jak wskazuje się w doktrynie, pojęcie środowiska, którym posługuje się ustawo-
dawca, ma charakter złożony i obejmuje różnorakie elementy środowiska (Gruszecki, 
2013). Jednocześnie na gruncie nauk przyrodniczych nie budzi wątpliwości fakt, 
że pomiędzy poszczególnymi składnikami środowiska występuje szereg zależności 
(Symonides, 2008) stanowiących ratio legis wymagań odnośnie do powiązań, które 
powinny zostać określone i poddane analizie w trakcie przeprowadzanej oceny od-
działywania na środowisko. Wymienione są one w art. 62 UUOS: 

„1)  bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a)  środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, 
b)  dobra materialne, 
c)  zabytki, 
ca)  krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, 
d)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – ca, 
e)  dostępność do złóż kopalin; 

1a)  ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowla-
nych; 

2)  możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3)  wymagany zakres monitoringu” (art. 62 ust. 1 UUOS).
Szerszy zakres analizy jest natomiast wymagany w odniesieniu do obszaru 

Natura 2000, ponieważ w tym przypadku, w ramach oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na obszar Natura 2000 bierze się pod uwagę także skumulowane oddziały-
wanie przedsię wzięcia razem z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowa-
nymi przed sięwzięciami.

Planowanie przedsięwzięcie powinno uwzględniać normy postępowania okreś-
lone w dziale V UUOS, dotyczącym oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko oraz na obszar Natura 2000. W pierwszej kolejności konieczne jest doko-
nanie analizy charakteru inwestycji z uwzględnieniem zasady, iż przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanych 
przedsięwzięć zarówno takich, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko, jak i tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli 
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obowiązek przeprowadzenia takiej oceny został stwierdzony przez właściwy organ na 
podstawie art. 63 ust. 1 UUOS (art. 59 UOOS). 

Jeżeli planowane przedsięwzięcie zlokalizowane ma być na obszarze Natura 
2000, w każdym przypadku, a nie tylko wówczas, gdy może ono znacząco oddziały-
wać na środowisko, wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia, o ile tylko może ono znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Dodać 
należy, iż jeżeli planowane przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z ochroną 
tego obszaru lub wynika z tej ochrony, nie bada się w ogóle, czy może ono oddzia-
ływać na obszar, ponieważ analiza taka byłaby zbędna. Celem tego działania jest 
wyeliminowanie przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na ten teren. 
Dodatkowo obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 istnieje wówczas, jeżeli został stwierdzony przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska w przypadku łącznego spełnienia uwarunkowań wska-
zanych w art. 97 ust. 1 UUOS. 

Zaznaczyć przy tym należy, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 UUOS przez ocenę oddzia-
ływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 rozumie się ocenę oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko, ograniczoną do tego konkretnego obszaru. Jest to zatem za-
kres terytorialnie węższy niż w przypadku typowej oceny oddziaływania na środowisko. 

Z powyższego wynika, że z formalnego punktu widzenia realizacja inwestycji 
będzie się różniła w zależności od jej lokalizacji; to lokalizacja może spowodować, że 
elementem procesu inwestycyjnego stanie się ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy UUOS lub że nie będzie ona przeprowa-
dzana. Natomiast konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko jest determinowana przez charakter inwestycji. 

Wedle ogólnej reguły, wynikającej z art. 61 ust. 1 UUOS, ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub, w pewnych przypadkach, po-
stępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (Niewiadomski, 2019). 

Wymóg oceny oddziaływania inwestycji na środowisko najczęściej towarzyszy 
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia. Dlatego w następnej kolejności omówiona zostanie problematyka, 
związana z takim właśnie postępowaniem, jako najczęściej występującej sytuacji. 

Wskazując na kwestię konieczności dokonania oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko, zasygnalizować należy, iż odrębnym, znacznie bardziej skom-
plikowanym zagadnieniem jest przedsięwzięcie transgraniczne, unormowane w części 
szczegółowej w dziale VI UUOS dotyczącym postępowania w sprawie transgranicz-
nego oddziaływania na środowisko, w tym unormowanego tu postępowania w spra-
wie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w przypadku przedsięwzięć. 

2.2.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 71 ust. 1 UUOS „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia”. Natomiast w myśl art. 72 
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ust. 2 UUOS uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane 
dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, co zostało doprecyzowane w wydanym na podstawie delegacji z art. 60 UUOS 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839). W świetle obec-
nie obowiązujących przepisów ustawy UUOS jedynie przedsięwzięcia określone 
w cytowanym wyżej rozporządzeniu wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (Wajda i Wierzbowski, 2014). Powstaje zatem problem dokona-
nia prawidłowej wykładni wskazanego rozporządzenia i oceny, na ile ścisła powinna 
ona być. Tytułem przykładu wskazać można, iż rozporządzenie nie wymienia wśród 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko np. kolei próżniowej, 
niemniej w §3 ust. 1 pkt 63 wymienia wśród przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko „inne linie do przewozu pasażerów wraz z to-
warzyszącą im infrastrukturą”. W obszarze prawa publicznego, które często  – i tak 
też jest w tym przypadku  – ingeruje w nasze prawa i narzuca nam obowiązki, prze-
ważać powinna wykładnia stwierdzająca lub ścieśniająca, nie jest to jednakże reguła 
absolutna. W konsekwencji, nie jest możliwie bez posiadania wiedzy prawniczej z za-
kresu prawa ochrony środowiska prawidłowe odkodowanie treści wskazanego aktu 
wykonawczego. Biorąc pod uwagę, iż przepisy wspomnianego rozporządzenia mają 
w zamiarze prawodawcy stanowić transpozycję prawa unijnego, zwrócić należy także 
uwagę na treść załącznika II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/
UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, wedle którego do przedsięwzięć 
mogących wymagać oceny oddziaływania na środowisko należą „linie kolei nadziem-
nej lub podziemnej, kolejki wiszące lub podobne szczególnego typu, używane wyłącz-
nie lub głównie do transportu osobowego” (pkt 10 lit. h). Obydwa cytowane przepisy 
stanowią więc podstawę do zaliczenia zamierzenia, związanego z koleją próżniową, 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem wymaga-
jących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Inwestycje cechujące się nowością techniczną mogą, aby realizacja ich stała się 
możliwa, wymagać interwencji ustawodawcy i przy okazji doprowadzić do powstania 
co najmniej dwóch rozwiązań legislacyjnych, w zależności od ich charakterystyki 
technicznej. Po pierwsze, mogą zostać wymienione wśród przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem jedynie mogących wy-
magać oceny oddziaływania na środowisko. Po drugie, mogą zostać zakwalifikowane 
jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem 
jako obligatoryjnie wymagające oceny oddziaływania na środowisko. Nie można wy-
kluczyć także trzeciej drogi, polegającej na stworzeniu odrębnej kompleksowej regu-
lacji danej problematyki. Tytułem przykładu wskazać należy wymienioną wyżej kolej 
próżniową, której charakter tak odbiega od zwykłej, „klasycznej” kolei, iż objęcie jej 
aparaturą pojęciową Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym mog-
łoby nie przynieść korzyści ani regulacjom dotyczącym „klasycznej” kolei, ani też 
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kolei próżniowej. W obecnym jednak stanie prawnym nie sposób odnieść przepisów 
rozporządzenia RPMOS, w których mowa o „liniach kolejowych”, do przedsięwzięć 
polegających na realizacji kolei próżniowej.

Z punktu widzenia sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego niewątpliwie 
korzystniejsze byłoby wyłączenie niektórych przedsięwzięć stosujących nowatorskie 
rozwiązania techniczne, w szczególności w inwestycje liniowe takie jak kolei próż-
niowa, z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
rozwiązanie to wydaje się jednak mało realne. Wynika to nie tyle z faktu ich innowa-
cyjności, ale raczej ze znacznego możliwego oddziaływania inwestycji, związanego 
np. z poważnymi robotami budowlanymi, na większość komponentów środowiska. 
Nie można się spodziewać, aby zarówno organy administracji, jak i podmioty podej-
mujące realizację takiego przedsięwzięcia pragnęły zrezygnować z decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla tak nietypowego zamierzenia. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia służy 
ocenie, na wstępnym etapie postępowania, wszystkich potencjalnych zagrożeń dla 
środowiska, co powinno prowadzić do podjęcia próby wypracowania rozwiązań eli-
minujących lub maksymalnie minimalizujących negatywne skutki oddziaływania na 
środowisko. Te rozwiązania natomiast powinny być wykorzystane na dalszych etapach 
postępowania administracyjnego (Gruszecki, 2013). W obecnym stanie prawnym za-
kres przedmiotowy przedsięwzięć, których realizacja musi być poprzedzona określe-
niem uwarunkowań środowiskowych, jest zakreślony bardzo szeroko (Dobrowolski, 
2011). Po pierwsze, ustawodawca wymienia zamknięty katalog decyzji, których wy-
danie musi być poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(art. 72 ust. 1 UUOS). Po drugie, wymóg taki rozszerzono na przedsięwzięcia, które 
mogą być realizowane tylko na podstawie zgłoszenia wykonanego na podstawie z art. 
30 ust. 1 prawa budowlanego (art. 72 ust. 1a UUOS). 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 UUOS zasadą jest wydawanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawa określa 
jednak wyjątki, przyznając w niektórych wypadkach właściwość regionalnemu dy-
rektorowi ochrony środowiska (art. 75 ust. 1 UUOS). Wydawanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach przez ten organ ustawodawca przewidział w przypadku 
inwestycji mogących zawsze oddziaływać na środowisko i najczęściej złożonych pod 
względem technicznym. W zasadzie inwestor nie ma wpływu na wybór organu. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wszczynane jest co do zasady na wniosek podmiotu planującego podjęcie i realizację 
przedsięwzięcia. Ustawa przewiduje obligatoryjne przedłożenie szeregu załączników 
do wniosku, których przygotowanie nie powinno stanowić problemów dla podmio-
tów profesjonalnych, jednakże może w pewnych sytuacjach wymagać od podmiotów 
mniej doświadczonych, rozpoczynających działalność w obszarze danej inwestycji 
lub o małych zasobach finansowych, zbyt wiele jak na ich możliwości. 

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy do-
łączyć, oprócz dokumentów służących do oznaczenia inwestycji i jej lokalizacji, takich 
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jak np. kopia mapy ewidencyjnej czy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, przede wszystkim raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (jeżeli wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu  – kartę in-
formacyjną przedsięwzięcia) lub, w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko  – kartę informacyjną przedsięwzięcia. Karta 
informacyjna jest dokumentem mniej rozbudowanym w stosunku do raportu. 

Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący 
ewidencję gruntów i budynków jest wymagany celem ułatwienie organowi ustalenia 
stron postępowania. Powinien on zawierać co najmniej numer działki ewidencyjnej 
oraz  – o ile zostały ujawnione  – numer księgi wieczystej działki, imię i nazwisko albo 
nazwę i adres podmiotu ewidencyjnego właściwego dla obszaru, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obszaru, którego dotyczy postępowanie. 

Charakterystyczne dla ustawy jest niezwykle formalne zdefiniowanie strony po-
stępowania. Stosownie do art. 74 ust. 3a UUOS „Stroną postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, 
któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez 
wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 UUOS. Przez obszar ten rozumie się 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znaj-
dujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Ponadto, są to działki, na których 
w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekro-
czone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospoda-
rowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”. 

Zestawienie powyższej definicji z ogólną normą, iż stroną jest każdy, czyich 
praw lub obowiązków dotyczy postępowanie, prowadzi do konkluzji, że definicja ta 
upraszcza nieco postępowanie w tym zakresie, że niejako automatycznie uznaje za 
strony postępowania właścicieli działek położonych do 100 m od granic terenu, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, bez konieczności oceny wpływu przed-
sięwzięcia na ich sytuację. Równocześnie jednak część podmiotów posiadających 
interes prawny w postępowaniu może zostać pozbawiona prawa do uczestniczenia 
w postępowaniu. Z tego powodu wprowadzenie szczególnych norm określenia stron 
postępowania należy ocenić negatywnie. Ich zaletą jest uproszczenie postępowania, 
jednakże nastąpiło to kosztem części osób zainteresowanych wynikiem sprawy. 

Spośród szeregu dokumentów, które winny zostać dołączone do wniosku o wy-
danie decyzji środowiskowej, na uwagę zasługują właśnie karta informacyjna przed-
sięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje 
o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa 
w art. 63 ust. 1 UUOS, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzię-
cia na środowisko. Jest ona dokumentem prywatnym, którego przydatność podlega 
ocenie organu orzekającego w sprawie. Innymi słowy, weryfikacji podlega przedsta-
wiony w niej stan faktyczny co do tego, czy rzeczywiście odzwierciedla planowane 
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przedsięwzięcie, jak również zgodność z wymaganiami formalnymi określonymi 
w art. 3 ust. 1 pkt 5 UUOS. W sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia niedopuszczalne jest orzekanie 
przez organy administracji publicznej wyłącznie na podstawie niezweryfikowanych 
wniosków, zawartych w sporządzonych na zlecenie inwestora opracowaniach (por. 
wyrok WSA w Poznaniu z 17 stycznia 2018 r. II SA/Po 625/17). 

Zestawienie treści art. 62a ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 UUOS prowadzi do wniosku, że 
nawet w przypadku zakwalifikowania inwestycji jako przedsięwzięcia mogącego jedy-
nie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko trudno będzie uniknąć przepro-
wadzenia w jej przypadku oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy 
UUOS, a zatem również sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Twierdzenie to jest szczególnie aktualne w stosunku do każdej inwestycji 
o innowacyjnym charakterze; w przypadku inwestycji liniowych, takich jak np. kolej 
próżniowa, ocena oddziaływania na środowisko również jest oczywista. Raport taki 
będzie wymagany obligatoryjnie w przypadku zakwalifikowania danego zamierzenia 
jako przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 66 UUOS raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko po-
winien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 
ust. 1 UUOS. Nasuwają się w związku z tym dwie uwagi. Po pierwsze, zakres raportu 
o oddziaływaniu na środowisko obrazuje skalę problematyki, jaka winna zostać za-
nalizowana na potrzeby przedsięwzięcia. Po drugie, obszerne wyliczenie elementów 
raportu w ustawie i tak nie w każdym przypadku jest wystarczające dla sporządzenia 
raportu, albowiem istotą raportu jest umożliwienie spełnienia kryteriów określonych 
w art. 62 ust. 1 UUOS. 

Wymogi względem raportu ilustrują stopień skomplikowania ochrony prawnej 
środowiska. Przepisy odsyłające kierują nas bowiem do kolejnych ustaw związanych 
z tą problematyką. W pierwszej kolejności wymienić należy odesłanie do art. 6 ust. 1 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (cyt. dalej jako UOP), który 
wymienia formy ochrony przyrody. 

Inny przepis, do którego następuje odesłanie w przypadku, gdy planowane przed-
sięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, to art. art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (cyt. dalej jako POŚ), wedle którego technologia 
stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w istotny sposób instalacjach 
i urządzeniach, powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się 
w szczególności: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów 

i paliw, 
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 

odzysku powstających odpadów, 
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecz-

nie zastosowane w skali przemysłowej,
7) postęp naukowo-techniczny.
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Ustalając zakres raportu, inwestor zostaje odesłany także do Ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r.  – Prawo wodne, w szczególności do artykułów 56 i 57 tej ustawy. Wedle 
art. 56 celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewy-
znaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu 
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan eko-
logiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie po-
gorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Natomiast zgodnie z art. 57 
celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 
powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicz-
nego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny 
i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu 
ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Wykładnia tych przepisów 
wymaga uwzględnienie kontekstu systemowego, a w konsekwencji także innych norm 
zawartych w prawie wodnym. 

Zacytowane przepisy same w sobie rzucają światło na rozległość problematyki 
objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W problematyce tej ogniskuje 
się również cała złożoność zagadnień ochrony środowiska koniecznych do uwzględ-
nienia przy realizacji inwestycji, a także złożoność prawna i faktyczna, o której wspo-
mina się w literaturze (Górski, 2018). 

Jak wynika z powyższych rozważań, rozsądne wydaje się założenie, że realizacja 
inwestycji cechującej się nowością techniczną, której przykładem jest np. kolej próż-
niowa, wymagała będzie oceny oddziaływania na środowisko czy to z mocy prawa 
(w przypadku zaliczenia jej przez ustawodawcę do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko), czy to w efekcie decyzji właściwego organu 
(w przypadku zakwalifikowania jej jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko).

2.3.  Udział społeczeństwa w postępowaniu

Z punktu widzenia inwestora normy nakładające obowiązek oceniania wpływu przed-
sięwzięcia na środowisko stanowią realne utrudnienie w prowadzeniu działalności. 
W przypadku niektórych przedsięwzięć na tyle nowatorskich wobec obecnie sto-
sowanych rozwiązań, że przepisy obecnie ich nieomal nie przewidują  – takich jak 
np. kolej próżniowa, konieczna może być interwencja ustawodawcy. Każde przedsię-
wzięcie natomiast wymaga sprawnego działania inwestora. W tym kontekście należy 
podkreślić dwa zagadnienia. Po pierwsze, kształt obecnie obowiązujących przepi-
sów stanowiących, jak już wcześniej wspomniano, emanację przepisów dyrektywy 
DOS wskazuje na konieczność doskonałej znajomości koncepcji przedsięwzięcia 
oraz jego alternatywnych wariantów jeszcze przed wystąpieniem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 66 ust. 1 pkt 5 do 7 UUOS oraz art. 62a 
ust. 1 pkt 4 tej ustawy). Innymi słowy, każda inwestycja wymaga od inwestora pro-
fesjonalizmu i doskonałej wiedzy na temat jej funkcjonowania w kontekście środo-
wiskowym. Po drugie, należy mieć świadomość, iż inwestor nie będzie wyizolowany 
w swych relacjach z organem prowadzącym postępowanie, a to z uwagi na prawo 
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osób niezwiązanych z inwestycją i niebędących stroną postępowania do zgłaszania 
uwag  – także negatywnych  – na temat inwestycji. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 1 
UUOS „przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wła-
ściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, 
w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko”, przy czym w myśl art. 29 UUOS „każdy ma prawo składania uwag i wniosków 
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”. Wedle art. 30 wspomnianej 
ustawy organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projek-
tów dokumentów, w przypadku których przepisy ustawy „wymagają zapewnienia 
możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa 
odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem 
tych dokumentów lub ich zmianą”. Zasady wskazane w art. 29 i 30 UUOS znajdują 
rozwinięcie w dalszych przepisach tej ustawy i tak z art. 33 UUOS wynika obowią-
zek organu wydającego decyzję zapewnienia w postępowaniu udziału społeczeństwa 
(Filipowicz i in., 2020). Konkretyzacja tego obowiązku polega m.in. na konieczności 
podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących postępowania i samego 
przedsięwzięcia, w tym m.in. informacji o możliwościach zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, a także 
o możliwości składania uwag i wniosków oraz sposobie i terminie składania skarg 
i wniosków, które, w myśl art. 34 UUOS, mogą być wnoszone w trzech formach: 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Wskazywane w doktrynie ograniczenie co do formy jest w praktyce niwelowane przez 
art. 34 pkt 3 UUOS, umożliwiający wniesienie uwag i wniosków za pomocą zwyk-
łego e-maila, także nieopatrzonego żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację 
autora. Nawet w takiej sytuacji organ musi się do zgłoszonych uwag lub wniosków 
ustosunkować (Filipowicz i in., 2020). 

Dodać należy, że w trakcie postępowania, w związku z wymogiem udziału spo-
łeczeństwa, osoby trzecie będą miały dostęp do „niezbędnej dokumentacji sprawy”, 
która przekazać ma informacje na temat przedsięwzięcia istotne ze środowisko-
wego punktu widzenia. 

Taki przebieg procedury powoduje, że na inwestorze spoczywa ciężar konsulta-
cji społecznych poprzedzających wystąpienie o wydanie decyzji, co pozwoli mu po 
pierwsze zbadać możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzię-
ciem (art. 66 ust. 1 pkt 15 UUOS), po drugie zaś uniknąć zaskoczenia co do postaw 
społecznych na sformalizowanym etapie postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Błędem byłoby przyjęcie założenia, iż konsul-
tacje społeczne są jedynie częścią postępowania administracyjnego i zajmie się nimi 
organ właściwy do wydania decyzji. 

Na koniec należy zasygnalizować, że w pewnych okolicznościach, wskazanych 
w art. 88 UUOS, konieczne może być ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko. 
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3.  Pozostałe zagadnienia

Realizacja inwestycji wymaga uczynienia zadość wymogom formalnym dotyczącym 
usuwania drzew i krzewów. Problematyka usuwania drzew i krzewów uregulowana 
jest przede wszystkim w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm., dalej: UOP), w szczególności w art. 83 do 90 tej 
ustawy (Rakoczy, 2009). Nie oznacza to, iż zagadnienia te nie są poruszane w innych 
aktach prawnych, niemniej w obecnym stanie prawnym ww. akt zawiera regulacje 
o podstawowym znaczeniu. Ustawa przewiduje zasadę konieczności uzyskania ze-
zwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (art. 83 ust. 1). W art. 83f wskazane zostały 
wyjątki od powyższej zasady. Takie rozwiązanie wpłynąć może w istotny sposób na 
przebieg procesu inwestycyjnego i w pewnych okolicznościach spowodować, że in-
westycja będzie finansowo nieopłacalna. 

Inną kwestią, która wymaga uwzględnienia w procesie planowania inwestycji, 
są formy ochrony przyrody i zakazy z nimi związane. Normy dotyczące tego obszaru 
działalności znajdują się w UOP i przepisach wykonawczych do tej ustawy. W świetle 
ustawy możliwe są następujące formy ochrony przyrody: 

1) parki narodowe,
2) rezerwaty przyrody,
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu,
5) obszary Natura 2000,
6) pomniki przyrody,
7) stanowiska dokumentacyjne,
8) użytki ekologiczne,
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów (art. 6 ust. 1 UOP).

Każda z tych form determinuje możliwość realizacji inwestycji. Zauważyć 
należy, że obok wykroczeń wskazanych w UOP, w myśl art. 187 kodeksu karnego, 
kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie 
chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (§1). Jeżeli sprawca działa 
nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (§2).

Kolejną kwestią, która powinna zostać uwzględniona przez przedsiębiorcę, jest 
ochrona gruntów leśnych, unormowana w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Brak przepisów szczególnych, w tym w odniesieniu do inwe-
stycji liniowych takich jak np. nowy środek transportu  – kolej próżniowa, na wzór art. 
9yc Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, który punktowo wyłącza 
stosowanie przepisów tej ustawy dla terenu objętego inwestycją, z pewnością zauważal-
nie wpłynąłby na przebieg i czas trwania procesu inwestycyjnego. Spowodowane by-
łoby to faktem, iż zbyt poważny, liniowy zasięg inwestycji stałby się źródłem kumulacji 
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koniecznych czynności poszczególnych organów przewidzianych w art. 7 i 11 ustawy, 
skutecznie blokując lub co najmniej oddalając w czasie realizację inwestycji. 

W zależności od technicznej charakterystyki zamierzenia w trakcie realizacji 
procesu inwestycyjnego może być konieczna jego dodatkowa analiza i dostosowanie 
do pozostałych, licznych regulacji zawartych m.in. w:

 – Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 – Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 – Ustawie z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 – Ustawie z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska.

Bez uwzględnienia specyfiki przedsięwzięcia oraz choćby tylko jego wstępnych 
koncepcji przestrzenno-lokalizacyjnych nie można z góry ani potwierdzić, ani wyklu-
czyć wpływu na niego zawartych tam regulacji.

W każdym przypadku należy pamiętać, że szczegóły techniczne i konkretne dane 
odnoszące się do lokalizacji inwestycji mogą spowodować, że istotne okażą się jesz-
cze inne regulacje z dziedziny ochrony środowiska. 

Zaznaczyć przy tym należy, iż obserwowana w ostatnim okresie ogromna dy-
namika zmian legislacyjnych (por. w szczególności wyrok NSA z dnia 5 września 
2017 r., II GSK 3505/15, z dnia 30 czerwca 2017 r., I FSK 1990/15 oraz SN z dnia 
29 czerwca 1989 r., II ARN 24/89), połączona z podnoszoną  – także w orzecznictwie 
i literaturze  – kwestią „inflacji prawa” (Błachucki, 2012) czyni szczegółowe analizy, 
wyprzedzające inwestycje w czasie, dość bezprzedmiotowymi. 

4.  Wnioski

Dokonana analiza dogmatycznoprawna zarówno samej treści prawa, jak i jego inter-
pretacji odnajdowanych w orzecznictwie i w literaturze potwierdziła przyjęte założe-
nie, że ochrona środowiska w aspekcie normatywnym determinuje przebieg przedsię-
wzięć, które mogą oddziaływać na środowisko naturalne. Próba przybliżenia wpływu 
regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska na przebieg inwestycji stanowi 
zarazem sygnalizację problemów, jakie rodzą przedsięwzięcia, których cechą jest no-
wość techniczna z uwagi zarówno na rodzące się wątpliwości interpretacyjne co do 
zakresu obowiązujących norm, jak i istniejące wymagania stawiane przedsiębiorcom 
niezależnie od tego, czy ich działalność ma charakter typowy, czy też są prekursorami 
myśli technicznej.
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THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE INVESTMENTS  –  
THE TECHNOLOGICAL NOVELTY IN CONFRONTATION  
WITH THE LAW

Summary: The technical development and successive automation of processes are a part of 
reality, which, on the one hand, arouses enthusiasm and, on the other, is a source of much 
controversy. One of the areas where the natural development of science, technical thought 
and widely understood intellectual property comes into confrontation with other values is the 
environment. The author tries to bring this issue closer. 
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