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W odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 2015 r., znak: DŚR.WOMŚ.0260.3.2015,
z prośbą o interpretację art. 74 ust. 4 ustawy ooś, dodanego ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. poz. 1211), informuję co następuje.
Od dnia 4 września 2015 r. zmieniło się brzmienie przepisu art. 74 ust. 4 ustawy ooś,
w zakresie przesłanek regulujących stwierdzenie, czy warunki decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie uległy zmianie. Dotychczasowe brzmienie, cyt. „nie zmieniły się
warunki określone w tej decyzji” zastąpiono następującym, cyt.: „aktualne są warunki
przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane”.
Nowe brzmienie tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli zostanie
ustalone przez właściwy organ, że warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
uległy zmianie, to należy zbadać, czy nastąpiło to w stopniu, w którym nie są już one
aktualne.
Bez zmian pozostały przesłanki stwierdzenia etapowej realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym należy uznać, iż przepis regulujący wydłużenie okresu
„używalności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 4 ustawy ooś - w
brzmieniu sprzed 4 września 2015 r., swoją dyspozycją mieści się w aktualnym brzmieniu
tego przepisu, przy czym należy zwrócić uwagę na następującą przesłankę, która została
dopisana do przepisu: aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w (...) lub
postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.
Wymaga w tym zakresie stwierdzenia, że jeśli postanowienie wydane na podstawie
art. 72 ust. 4 ustawy ooś w brzmieniu sprzed 4 września 2015 r. odnosiło się do aktualności
warunków zawartych jedynie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to konieczne
jest wydanie nowego postanowienia, które potwierdzi, że aktualne są również warunki
zawarte w postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 (o ile miało miejsce ponowne
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko).
Odnosząc się do art. 3 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej z dnia 24 lipca 2015 r.,
wskazać należy, iż przepis ten reguluje sytuacje, w których w stosunku do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych do dnia 3 września 2015 r. nie wydano
postanowienia, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy ooś.
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przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko należy wskazać, że postanowienia
wydane na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy ooś w brzmieniu do dnia 3 września 2015 r.
pozostają dalej w obrocie prawnym, odnosząc taki skutek, jaki wynika z art. 72 ust. 4 ustawy
ooś w brzmieniu od dnia 4 września 2015 r.
W świetle przepisów dotychczasowych, skutkiem uzyskania postanowienia, o którym
mowa w art. 72 ust. 4 ustawy ooś, było nabycie prawa do posługiwania się decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach w określonym czasie. Po zmianie prawa każdy wniosek
o wydanie postanowienia o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy ooś – będzie rozpatrywany
na podstawie nowego brzmienia tego przepisu, zgodnie z którym ustaleniu podlegać będzie
również badanie, czy aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia wynikające z decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wynikające z ponownego przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, o ile miało ono miejsce.
Zatem od dnia 4 września 2015 r. skutek w postaci wydłużenia czasu „używalności”
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy terminu 10 lat bez konieczności
uzyskania odrębnego postanowienia o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy ooś.
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