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W związku z wejściem w życie nowelizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1434) ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mocą
której został dodany art. 86a w brzmieniu: Organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71
ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, poniżej przedstawiam
stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w kwestii praktycznego stosowania
ww. przepisu.
Jakkolwiek z literalnego brzmienia art. 86a ustawy o.o.ś. wynika, że każdą decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach należy przekazać organowi ochrony środowiska, o
którym mowa w art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, to jednak biorąc pod uwagę cel
przepisu [zastąpienie art. 184 ust. 4 pkt 4 P.o.ś., który przewidywał, że do wniosku o wydanie
pozwolenia (zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów)
należało dołączyć kopię decyzji środowiskowej lub wniosku o jej wydanie], należy przyjąć, że
obowiązek przekazania dotyczy tylko tych decyzji środowiskowych, które zostały wydane dla
przedsięwzięć, które wymagają ww. pozwoleń (np. zintegrowanego).
Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest ustalenie, który organ - I czy II
instancji – powinien przekazywać decyzje. Gdy od decyzji wydanej przez organ I instancji nie
wpłynie odwołanie, to oczywiście tylko on odpowiada za realizację obowiązku
przewidzianego w art. 86a. Gdy natomiast odwołanie takie wpłynie, to obowiązek przechodzi
na organ rozpatrujący odwołanie, gdyż ww. przepis mówi o przekazywaniu decyzji
ostatecznych. Niemniej ze względów praktycznych wskazane jest, by organ I instancji
przekazywał również decyzje nieostateczne (zwracając uwagę, by nie wprowadzić w błąd co
do ostateczności organu, któremu przekazywana jest decyzja). Może to być bowiem
ułatwieniem np. w sytuacji gdy organ odwoławczy stwierdzi później niedopuszczalność
odwołania czy uchybienie terminu (organ odwoławczy będzie mógł wtedy ograniczyć się do
przekazania samego postanowienia). Należy również wyjaśnić, że organ odwoławczy
powinien przekazywać każdą ostateczną decyzję, nawet jeśli jest to decyzja o charakterze
jedynie formalnym (przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia czy uchylenie decyzji
organu I instancji i umorzenie postępowania w I instancji).
Jeśli chodzi o zawarte w art. 86a sformułowanie „wraz z kopią załączników”, to
świetle ustawy o.o.ś jedynym załącznikiem może być charakterystyka przedsięwzięcia (art.
82 ust 3 i art. 84 ust. 2 ustawy o.o.ś.).
Wyjaśniając natomiast kwestię, którym konkretnie organom należy przekazywać
decyzje, przedstawiam poniżej tabelę sporządzoną w oparciu o art. 378 P.o.ś.

ORGAN, KTÓREMU NALEŻY PRZESŁANKA UZASADNIAJĄCA
PRZEKAZAĆ DECYZJĘ
rdoś
teren zamknięty
marszałek województwa
1) przedsięwzięcie na terenie zakładów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko,
2)
przedsięwzięcie
mogące
zawsze
znacząco
oddziaływać na środowisko realizowane na terenach
innych niż wymienione w pkt 1,
3) przedsięwzięcie wymaga pozwolenia na wytwarzanie
odpadów
lub
pozwolenia
zintegrowanego
dla
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych
organ właściwy do wydania 1) przedsięwzięcie wymaga pozwolenia na wytwarzanie
decyzji zatwierdzającej program odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze
gospodarowania
odpadami wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i
wydobywczymi, o której mowa wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i
w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca przeróbki,
2008
r.
o
odpadach 2) przedsięwzięcie wymaga pozwolenia zintegrowanego
wydobywczych
dla odpadów, o których mowa w pkt 1
starosta
przypadki inne niż wymienione powyżej
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