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W odpowiedzi na przesłaną do Ministerstwa Środowiska petycję w sprawie zmian przepisów ochrony 
środowiska (data wpływu do Ministerstwa Środowiska 22 sierpnia br.) proszę przyjąć poniższe 
informacje:

I. Urzeczywistnienia w przepisach prawa konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju 
określonej w art. 5 Konstytucji RP i przełożenie zapisu w Konstytucji na przepisy w ustawach.

Ustawa o charakterze podstawowym dla zagadnień związanych z ochroną środowiska, określająca 
główne zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, czyli ustawa z dnia 
21 kwietnia 2007 r. -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) (dalej POŚ), odwołuje 
się do wymagań zrównoważonego rozwoju już w art. 1, wskazując, że ustawa określa zasady ochrony 
środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego 
rozwoju. Także w art. 3 pkt 13, czyli w definicji pojęcia „ochrony środowiska”, uwzględniono kwestię 
racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Co więcej, to właśnie w POŚ (w art. 3 pkt 50) zawarto definicję pojęcia 
zrównoważony rozwój. Zgodnie z tą definicją rozumie się przez to taki rozwój społeczno- 
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
f społecznych, -z-zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości -podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń.

Odniesienie do zasady zrównoważonego rozwoju znajdziemy także w dalszych, szczegółowych 
przepisach POŚ, m.in. w:
• art. 8, zgodnie z którym polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności 

przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu 
powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

• art. 71 ust. 1, zgodnie z którym zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią 
podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
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strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,

• art. 77 ust. 1, zgodnie z którym problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół.

Warto zwrócić uwagę, że także przepisy innych ustaw z zakresu ochrony środowiska odwołują się 
wprost do zasady zrównoważonego rozwoju przy formułowaniu praw i obowiązków podmiotów 
korzystających ze środowiska oraz organów państwa. Dla przykładu można tu przytoczyć następujące 
ustawy:
1) z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) -  np. art. 1 ust. 1;
2) z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.) -  np. art. 16 

ust. 1;
3) 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 (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353, ze zm.) -  np. art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. c.

W związku z powyższym, w ocenie Ministerstwa Środowiska, nie można zgodzić się z tezą 
przedstawioną w petycji, że zasada zrównoważonego rozwoju nie została przełożona na przepisy 
ustawowe w zakresie ochrony środowiska.

2. Ustanowienia stref ochronnych wokół inwestycji zabezpieczających bezpieczną odległość 
lokalizacji inwestycji od zabudowań. Strefy ograniczonego użytkowania nie dają takiej 
ochrony. Decyzja o likwidacji stref ochronnych była błędem.

Dział DC, rozdział 8 i 9 POŚ reguluje kwestii utworzenia stref ograniczonego użytkowania i stref 
przemysłowych. Art. 135 POŚ precyzuje, że podstawą do utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania (m.in. dla kompostowni) jest wynik przeglądu ekologicznego (dla instalacji 
funkcjonujących), ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dla nowych instalacji) lub 
analiza porealizacyjna. Decyzję o potrzebie wykonania przeglądu ekologicznego wydają władze 
samorządowe (starosta/marszałek województwa) natomiast za prowadzenie ocen oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach odpowiadają regionalne dyrekcje ochrony 
środowiska. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakładu 
lub innego obiektu, gdzie eksploatowana jest instalacja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko obszar ograniczonego użytkowania tworzy w drodze uchwały sejmik województwa. Dla 
pozostałych zakładów i innych obiektów obszar ograniczonego użytkowania tworzy w drodze 
uchwały rada powiatu.

Biorąc pod uwag powyższe należy stwierdzi, iż kwestia ustanowienia stref ochronnych wokół 
inwestycji jest w przepisach krajowych uregulowana.

3. Wprowadzenia stref oddziaływania wokół istniejących zakładów i wprowadzenia 
obowiązkowego monitorowania poziomu zanieczyszczenia środowiska w tych strefach oraz 
umożliwienie dobrowolnych bezpłatnych badań dla mieszkańców tych stref oraz odszkodowań 
za naruszenie prywatności mieszkańców ograniczonej poprzez ograniczenie z możliwości 
z pełnego korzystania ze swojej nieruchomości.

W polskich przepisach funkcjonują obszary ograniczonego użytkowania oraz przepisy odnoszące się 
do pomiarów stężeń zanieczyszczenia powietrza w ramach rocznych ocen jakości powietrza pod 
kątem ochrony zdrowia. Dotyczą one obszaru całego kraju z wyłączeniem terenów zakładów pracy, 
miejsc, do których obowiązuje zakaz wstępu oraz jezdni i pasów rozdzielczych dróg, z wyjątkiem
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sytuacji, w której piesi mają dostęp do pasa rozdzielczego. W związku z powyższą regulacją nie ma 
potrzeby wprowadzania dodatkowych stref wokół zakładów przemysłowych.

Pomiary jakości powietrza na obszarach oddziaływania przemysłu prowadzą zakłady przemysłowe, 
jeżeli taki obowiązek został wpisany w ich pozwolenia. Pomiary takie mogą być prowadzone też przez 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, jeżeli ich potrzeba wynika z analiz i ocen 
prowadzonych w ramach pięcioletnich i rocznych ocen jakości powietrza wykonywanych przez 
WIOS. Pomiary takie mogą mieć charakter intensywny, wskaźnikowy, a w przypadkach szczególnych 
interwencyjny. Mając powyższe na uwadze nie ma potrzeby wprowadzenia obowiązkowego 
monitorowania stężeń zanieczyszczeń wokół zakładów.

4. Ograniczenia wielkości regionów gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) do obszaru 
zamieszkałego przez maksimum 300 000 mieszkańców. Obecne zakłady o przerobie ponad 
100 000 ton odpadów to zagrożenie dla mieszkańców i dróg.

Kierunki zalecanych przez Ministra Środowiska działań, związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi były wskazywane już w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, przyjętym 
Uchwałą Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946), który zawiera zapis, że 
podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady do zagospodarowania 
odpadów komunalnych, o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów 
z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym 
kryteria najlepszej dostępnej techniki, zapewniające m.in. następujący zakres usług:
• mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych 

i pozostałości z sortowania,
• składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
• kompostowanie odpadów zielonych, co znalazło odzwierciedlenie w obowiązujących 

wojewódzkich planach gospodarki odpadami.

Ostatecznie podstawę normatywną do tworzenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi 
wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897). Od tego czasu 
następowało planowanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o podział na regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych województwach, a także tworzenie 
odpowiedniej infrastruktury do obsługi tych regionów. Proces ten nie uległ zakończeniu, a wiele gmin 
i przedsiębiorców w oparciu o regiony zaplanowało i rozpoczęło inwestycje w zakresie instalacji do 
obsługi regionów. Zatem zasadniczym celem podziału województw na regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi było zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych dla tworzonych 
instalacji oraz wdrożenie zasady bliskości dla zagospodarowania odpadów zmieszanych, pozostałości 
z sortowania oraz zielonych w ramach powstałych regionów, zgodnie z którą odpady powinny być 
w pierwszej kolejności przetwarzane w miejscu ich powstawania, a te, które nie mogą być 
zagospodarowane w miejscu ich wytworzenia, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną 
technikę, zdefiniowaną w art. 207 POŚ, lub technologię, o której mowa w art. 143 POŚ, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą podlegać odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

5. Dostosowania wymagań ustawowych najlepszej dostępnej techniki do poziomu Unii 
Europejskiej i poziomu najlepszych rozwiązań światowych. Brak jest takich rozwiązań dla 
wielu obszarów działalności produkcyjnej i technologicznej.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 10 POŚ najlepsze dostępne techniki 
(BAT) oznaczają „najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod 
prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości
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emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, 
ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość.”.

Zgodnie z nowymi regulacjami najlepsze dostępne techniki stanowią podstawę do określania 
warunków pozwoleń zintegrowanych, zwłaszcza dopuszczalnych poziomów emisji. Kompromis na 
temat tego co stanowi BAT dla danej branży przemysłowej wypracowywany jest przez Techniczne 
Grupy Robocze, składające się z ekspertów krajowych, przedstawicieli Krajów Członkowskich, 
Komisji Europejskiej, przemysłu, oraz organizacji pozarządowych. Obowiązkowe i jednolite w skali 
całej UE wymagania BAT są przyjmowane w drodze odrębnych Decyzji Komisji Europejskiej 
obowiązujących wprost w krajach członkowskich -  tzw. Konkluzji BAT.

6. Wprowadzenia instytucji referendum lokalnego dającego możliwość wstrzymania budowy 
przez mieszkańców na poziomie dzielnicy lub osiedla. Obecnie sąsiedzi nie mają prawa 
zatrzymać uciążliwej inwestycji. Jest ponad 100 lokalnych konfliktów.

Funkcjonujący system prawny związany z ocenami oddziaływania na środowisko nie przewiduje 
instytucji „referendum lokalnego" przed wydaniem zezwolenia na realizację przedsięwzięcia. 
Natomiast krajowe prawo zapewnia udział społeczeństwa zarówno w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko — która obejmuje m.in. miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego - jak i w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach — wymaganej w stosunku do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W kontekście strategicznej oceny należy 
wskazać, iż przepisy 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 -  zwana dalej ustawą ooś, przewidują analizę wypływu na środowisko planowanych 
zamierzeń inwestycyjnych na etapie planistycznym, co umożliwia organom samorządowym 
podejmowanie, przy zapewnionym ustawowo udziale lokalnych społeczności, decyzji co do 
lokalizacji inwestycji na terenie gminy. Zasady wnoszenia przez społeczeństwo uwag i wniosków 
dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze 
zm.). Kolejnym narzędziem w procesie inwestycyjnym, umożliwiającym weryfikację wpływu na 
środowisko i ludzi inwestycji będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na 
środowisko1, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy ooś. 
Jeśli w trakcie postępowania zmierzającego do jej wydania prowadzona jest procedura oceny 
oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania ww. decyzji, w świetle art. 79 
ust. 1 ustawy ooś, jest zobowiązany do zapewnienia w nim możliwości udziału społeczeństwa.

7, Uwzględniania przy wydawaniu decyzji o inwestycjach skumulowanego ich oddziaływania 
Wtiżjttym miejscu uwzględniającego wpływ istniejących zakTadow w zakresie 
zanieczyszczenia środowiska, hałasu i obciążenia sieci transportowej. Obecnie wydaje się 
często decyzje dla każdej linii osobno nie uwzględniając ich łącznego oddziaływania.

Informuję, że ustawa 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 
(Dz. U z 2016 r. poz. 353, ze zm.) zawiera przepisy dotyczące kumulowania oddziaływań: art. 63 ust. 
1 pkt 1 lit. b, art. 66 ust. 1 pkt 8, art. 77 ust. 5 pkt 2, art. 82 ust. 2 pkt 2. Kolejne przepisy w tym 
zakresie wejdą wżycie z dniem 1 stycznia 2017 r. w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

'katalog określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936, ze zm.).

8. Wprowadzenia obowiązku opracowywania raportów środowiskowych przez licencjonowane 
firmy posiadające odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., w wyniku dokonanej nowelizacji ustawy ooś zostanie dodany art. 74a 
w brzmieniu:
„Art. 74a. 1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza osoba, 
o której mowa w ust. 2.
2. Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku 
zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego 
stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach 
związanych z kształceniem w obszarze:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo 

i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego 

stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 
5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział 
w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 
prognoz oddziaływania na środowisko.

3. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a, składa się pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”, którego celem jest m.in. 
podniesienie jakości opracowywanych raportów o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Wprowadzenia odpowiedzialności materialnej inwestorów na rzecz mieszkańców, którzy 
stracili zdrowie i ponieśli straty materialne na skutek lokalizacji w ich pobliżu zakładów

--------------------------- zanieczyszczających środowisko: —  ----------------------------------------------------

W zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z oddziaływaniem na środowisko 
w takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na następujące przepisy POS:
• ogólna zasady wyrażona w art. 322 POS stanowi, że do odpowiedzialności za szkody 

spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego;
* przepis szczególny art. 323 ust. 1 POŚ stanowi, że każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie 

na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od 
podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego 
z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji 
lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub namszeniem; w razie gdy jest to 
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to 
zagrożenie lub naruszenie.
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Dla rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności istotna jest także zasada wyrażona w art. 325 POŚ, 
zgodnie, z którą odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie 
wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie 
decyzji i w jej granicach.

Co do zasady zatem kwestia odpowiedzialności za szkody związane z oddziaływaniem na środowisko 
rozstrzygana powinna być w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Sięgając zaś do Kodeksu 
cywilnego należy wskazać, że uregulowana tam została zarówno odpowiedzialność odnosząca się do 
praw o charakterze rzeczowym, jak i odpowiedzialność deliktowa, czyli wynikająca z czynów 
niedozwolonych. Odpowiedzialność w zakresie praw rzeczowych została uregulowana przede 
wszystkim w art. 144 oraz art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 144 właściciel 
nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno- 
gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Zaś zgodnie z art. 222 
§ 2 właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie 
naruszeń przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie 
właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Roszczenia wynikające z tych przepisów (roszczenia 
negatoryjne) odnoszą się zarówno do sytuacji bezpośredniego naruszenia prawa własności w inny 
sposób niż pozbawienie faktycznego władztwa (np. zaśmiecanie, zalewanie), jak również do immisji 
pośrednich (czyli np. uporczywy hałas, zapach, czy zasłanianie światła słonecznego). Natomiast 
w zakresie odpowiedzialności deliktowej wskazać należy art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą 
sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na 
osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że 
szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za 
którą nie ponosi odpowiedzialności. Warto podkreślić, że z szerokiego orzecznictwa wynika, że dla 
przypisania odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu nie 
wymaga się ustalenia bezprawnego charakteru zachowania podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo 
ani jego winy. Działania lub zaniechania składające się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub 
zakładu, a stanowiące przyczynę szkody, nie muszą naruszać reguł porządku prawnego, 
a w szczególności norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
produktów czy prawa sąsiedzkiego. W celu dochodzenia roszczeń w oparciu o art. 435 § 1 Kodeksu 
cywilnego wykazać należy jednak związek przyczynowy między mchem przedsiębiorstwa/zakładu, 
a szkodą poniesioną na osobie lub mieniu.

Na uwagę zasługuje także art. 324 POŚ, który dodatkowo rozszerza powyższą odpowiedzialność, 
stanowiąc, że w razie wyrządzenia szkody przez zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku 

”art743‘5"§ TKodeksu cywilnego stosuje się niezależnie od tego, czy zakład ten jest wprawiany w ruch 
za pomocą sił przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w obecnie obowiązujących przepisach istnieją już 
regulacje umożliwiające dochodzenie praw przez osoby, które poniosły szkodę (nie tylko materialną) 
wskutek funkcjonowania zakładu oddziałującego na środowisko. Osoby takie powinny dochodzić 
swoich praw na drodze cywilnoprawnej.

10. Kontroli wydawania środków UE na inwestycje pomagające ochronie środowiska, ale 
jednocześnie będące obciążeniem dla mieszkańców.

Odnosząc się do tematu kontroli wydatkowania środków UE pragnę poinformować, że są one 
prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju. Niemniej jednak opowiadając na petycję, 
poniżej przedstawiam ogólną charakterystykę sytemu kontroli funduszy UE obowiązującego
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w oparciu o Wytyczne 
w zakresie kontroli dla POIiŚ 2014-2020, Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

System kontroli w ramach POIiŚ jest rozbudowany i wieloetapowy. Zgodnie z ww. Wytycznymi 
głównymi typami kontroli, którym poddawane są projekty realizowane w ramach POIiŚ są:
• kontrole w trakcie realizacji projektów -  istotą prowadzenia tych kontroli jest weryfikacja 

prawidłowości realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, a także sprawdzenie czy projekt 
jest realizowany prawidłowo. Kontrole w trakcie realizacji projektu są prowadzone obligatoryjnie 
w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta;

• kontrole projektów zaawansowanych finansowo przed dokonaniem rozliczenia pierwszego 
rozliczenia wydatków -  celem kontroli takich projektów jest upewnienie się, że projekt jeszcze 
przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków, byl realizowany zgodnie z zasadami 
i regułami obowiązującymi w ramach POIiŚ oraz że spełniono wszystkie odnoszące się do 
projektu wymogi prawa unijnego i krajowego;

• kontrole na zakończenie realizacji projektu -  celem przeprowadzenia kontroli jest uzyskanie 
zapewnienia, że istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu tj.; 
umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki 
oraz inne dokumenty wymienione w wytycznych Ministra Rozwoju. Przeprowadzenie kontroli na 
zakończenie realizacji projektu na dokumentach jest obligatoryjne dla wszystkich projektów. 
Pozytywny wynik kontroli jest warunkiem przekazania beneficjentowi płatności końcowej. 
Ponadto, kontrole te zazwyczaj prowadzi się na miejscu realizacji projektu w celu sprawdzenia 
faktycznego efektu rzeczowego;

• kontrole trwałości -  są prowadzone po zakończeniu realizacji projektu, obejmują sprawdzenie 
zachowania celu projektu, zdefiniowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników 
określonych w umowie o dofinansowanie i dokumentacji projektowej, a także sprawdzenie czy 
nie wystąpiło podwójne finansowanie projektu oraz inne okoliczności niezgodne z zasadami 
krajowymi i UE;

• kontrole procedur zawierania umów -  celem tych kontroli jest sprawdzenie prawidłowości 
przeprowadzenia przez beneficjenta procedury wyboru i zawarcia umowy z wykonawcą dla 
zadania objętego projektem, w szczególności pod kątem naruszenia obowiązujących go 
przepisów dotyczących udzielenia zamówień publicznych (zazwyczaj ustawa Prawo zamówień 
publicznych);

• kontrole wniosków o płatność -  istotą tych kontroli jest weryfikacja i potwierdzenie 
prawidłowości wydatków deklarowanych przez beneficjenta jako kwalifikowalne w ramach 
POIiŚ.

Ponadto, w POIiŚ funkcjonują kontrole krzyżowe, których głównym celem jest wykrywanie 
i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach programu i projektów czyi np. 
pokrywanie tego samego wydatku ze źródeł zagranicznych i krajowych.

Należy podkreślić, że system kontroli projektów realizowanych przy wsparciu funduszy UE, skupia 
się na prawidłowym, efektywnym i rzetelnym wydawaniu środków UE oraz na terminowej realizacji 
projektów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w oparciu o wymagane zezwolenia. Kontrole 
w ramach POIiŚ w sektorze środowisko prowadzone są przez upoważnione Instytucje Wdrażające.

Natomiast badanie i ocena wpływu ewentualnej uciążliwości inwestycji na życie mieszkańców leży 
w kompetencji innych organów, spoza systemu wdrażania projektów finansowanych ze środków UE. 
Właściwymi w tym zakresie są uprawnione służby ochrony środowiska takie jak WIOŚ, RDOŚ oraz 
inspekcje sanitarne.
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11. Przeprowadzenia konsolidacji instytucji powołanych do ochrony środowiska i nadanie nowej 
agencji uprawnień policji środowiskowej (podobnie jak uprawnienia inspekcji pracy, 7 dni 
zgłoszenia kontroli to okres w którym można usunąć emisje z linii produkcyjnej).

Postulat dot. konsolidacji instytucji powołanych do ochrony środowiska..., brany jest pod uwagę 
w przyszłych pracach legislacyjnych Ministra Środowiska, jednakże wymaga on pogłębionej analizy 
prawnej i ekonomicznej. Na chwilę obecną Minister Środowiska nie może zadeklarować realizacji 
wymienionego postulatu ponieważ wymaga on dalszych analiz.
Należy nadmienić, iż obecnie, powołana ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie 
środowiska oraz bada i ocenia stan środowiska.

12. Odblokowania prac nad Ustawą o odorach i jej jak najszybsze wprowadzenie do przepisów 
prawnych oraz przyjęcie jako obowiązujących standardów ochrony powietrza.

Ze względu na pilną potrzebę rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej w kraju obecnie 
w Ministerstwie Środowiska przygotowywany jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości 
zapachowej. Prace te zostały poprzedzone opracowaniem Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej. Powodem takiego sposobu rozwiązania problemu uciążliwości odorowej w kraju były 
napływające liczne interpelacje poselskie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców i apele 
samorządów dotyczące uciążliwości zapachowej. Podjęto zatem decyzję, że w pierwszej kolejności 
Ministerstwo Środowiska przygotuje materiał informacyjno -  edukacyjny w postaci wytycznych 
technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. W ramach dokumentu 
zestawiono przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki 
uciążliwości zapachowej, a także zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowo czynnych oraz 
działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim 
obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno -  ściekowej oraz obiektów hodowlanych.

Dodatkowo informuję, że na zlecenie Ministerstwa Środowiska obecnie realizowana jest ekspertyza, 
w ramach której opracowana zostanie lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną 
najdotkliwszych uciążliwości zapachowych. Określone zostaną również jednostki zapachowe 
substancji i związków chemicznych, a także zaproponowana zostanie metodyka oceny zapachowej 
jakości powietrza. Wyniki tej ekspertyzy będą wykorzystane przy tworzeniu ustawy 
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wykonawczych do niej.

13. Opracowania nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych MBP uwzględniającego :

• Jednoznaczne określenie w warunkach lokalizacji jako minimalnej odległości 3000 m zakładu 
od najbliższych budynków mieszkalnych.

• Wprowadzenie wymogu określenia przez inwestora dróg dojazdowych do nowego zakładu, 
które nie spowodują dodatkowej uciążliwości zwiększonego transportu dla mieszkańców.

• Określenie maksymalną zdolność przerobu dla zakładów RIPOK.
• Utrzymać jako bezwzględnie obowiązujący okres min. 8 tygodni dla fermentacji tlenowej.
• Wprowadzenie kontroli odorowej zakładu i stabilizatu po wyjęciu z tunelu oraz określić 

dopuszczalny poziom odorów i skażenia bakteryjnego w strefie leżącej obok zakładu 
z podaniem odległości od zakładu.

• Wprowadzenie zakazu prowadzenia jakiejkolwiek fermentacji na otwartym powietrzu oraz 
transportu na otwartej przestrzeni przed zakończeniem fermentacji..

• Wprowadzenie jako obowiązujące pozwolenie zintegrowane dla MBP.
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* Zabezpieczenie w tunelach system automatycznego mieszania odpadów podczas procesu 
fermentacji.

* Wprowadzenie oczyszczanie powietrza oprócz biofiltru poprzez układ płuczek wodnych lub 
określenie innych nowoczesnych rozwiązań.

■ Wprowadzenie jako obowiązujących jednoznacznych zasad BAT dla mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania odpadów odpowiadających poziomowi Unii Europejskiej 
i techniki światowej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie art. 250 
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) straciło moc 
obowiązywania z dniem 23 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach został 
opracowany nowy projekt rozporządzenia, do którego zgłoszono liczne uwagi, zastrzeżenia, obawy 
m.in. w zakresie konieczności poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na modernizację 
instalacji oraz podniesienia kosztów funkcjonowania instalacji. Dodatkowe wymagania mogłyby 
przełożyć się na podniesienie opłat za odbiór odpadów komunalnych i tym samym zwiększenie 
kosztów dla mieszkańców. Do projektu zgłoszono również zarzuty dotyczące jego negatywnego 
wpływu na szczelność systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym oraz 
biorąc pod uwagę, iż upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego aktu prawnego ma 
charakter fakultatywny, Minister Środowiska podjął decyzję o niepublikowaniu rozporządzenia 
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Obecnie ogólne wymagania dla instalacji MBP określone są w ustawie o odpadach. Ponadto instalacje 
podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (większość instalacji MBP o statusie 
RIPOK) zobowiązane są do spełnienia wymagań, jakie w stosunku do instalacji i ich prowadzących 
określone zostały w ustawie POŚ oraz w przepisach wykonawczych. Źródłem informacji o technikach, 
jakie są stosowane w danej branży przemysłowej, w tym również w obszarze przetwarzania odpadów, 
są m. in. dokumenty referencyjne tzw. BREF-y. Obecnie trwa proces rewizji dokumentu 
referencyjnego BAT dla przetwarzania odpadów, a przewidywany czas jego zakończenia i publikacji 
Konkluzji BAT (publikowanych w formie decyzji wykonawczych Komisji, które będą obowiązywać 
wprost we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej) to koniec 2017 r.

14. Wprowadzenia jednakowych przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecna 
zmiana przepisów od 1 stycznia zdezorganizowała rynek i spowodowała zamieszanie, 
ponieważ wprowadziła dodatkowe opłaty i wymagania poziom czystości, co wyeliminuje 
przydomowe oczyszczalnie z budownictwa.

Art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
9I/27I7EWG nakłada obowiązek wyposażenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 
(RLM) powyżej 2000 w systemy zbierania ścieków komunalnych. W przypadku gdy ustanowienie 
systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub 
powodowałaby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy 
zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska. Obowiązek ten został transponowany do 
ustawodawstwa krajowego, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo 
wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.) -  dalej Prawo wodne.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa wodnego w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej 
nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować 
systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej
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poziom ochrony środowiska. Jednym z rodzajów systemów indywidualnych są tzw. przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ścieki odprowadzane z przydomowych oczyszczalni muszą spełniać 
określone wymagania oraz standardy jakości ścieków wynikające z przepisów art. 39 i 41 Prawa 
wodnego, gdzie wskazane zostały ograniczenia i zakazy w przypadku wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi. Szczegółowe wymagania oraz standardy jakościowe określone zostały w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), dalej „rozporządzenie”. Ścieki wprowadzane do 
wód, ziemi lub urządzenia wodnego z przydomowych oczyszczalni ścieków nie powinny przekraczać 
warunków w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo 
powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w rozporządzeniu 
w zależności od lokalizacji -  w aglomeracji lub poza aglomeracją.

W związku z powyższym należy podkreślić, że przepisy ustawodawstwa krajowego nie eliminują 
z rynku przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być 
zlokalizowane na obszarze aglomeracji, zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa wodnego, jeżeli warunki 
wprowadzania ścieków z tych instalacji odpowiadają przepisom wynikającym z Prawa wodnego i jego 
aktów wykonawczych.

15. Przywrócenia niższego poziomu dopuszczalnych norm hałasu i wycofania zmian ustawy 
o ochronie środowiska w sprawie hałasu wprowadzonych przy „ustawie antysmogowej”.

Jakkolwiek Stowarzyszenie nie wskazuje, o wycofanie niektórych zmian przepisów dotyczących 
hałasu, dokonanych w drodze tzw. „ustawy antysmogowej” (ustawa z dnia 10 września 2015 r.
0 zmianie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593) wnioskuje
1 dlaczego, to należy przypuszczać, że przedmiotowy wniosek dotyczy przepisu art. 113 ust. 2 pkt 1 
i art. 114 ust. 4 tejże ustawy.

Tym niemniej należy wyjaśnić, że intencją ustawodawcy, dokonującego zmiany ww. przepisów 
ustawy -  Prawo ochrony środowiska, było urealnienie zasad ochrony środowiska, w tym ochrony 
człowieka przed hałasem. Stąd te zmiany są w pełni zasadne. W wyniku zmiany w:

• art. 113 ust. 2 pkt 1 w jednoznaczny sposób określono, że ochronie przed hałasem podlega 
środowisko zagospodarowane w sposób wymagający tej ochrony a nie zapisy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego,

* art. 114 ust. 4 w jednoznaczny sposób ustalono, że w przypadku zabudowy mieszkaniowej, 
szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. ..wyrastającej" wprost z granicy pasa drogowegoiuh granicy pasa 
kolejowego, między elewacją tych budynków a ww. pasami (drogowym i kolejowym) 
nie występuje środowisko, czyli przestrzeń objęta ustawową ochroną przed hałasem. Stąd 
w przedmiotowym przypadku pozostaje jedynie obowiązek ochrony przed 
ponadnormatywnym akustycznym oddziaływaniem dróg i linii kolejowych człowieka, 
pozostającego w ww. budynkach. Stąd na rzecz tej ochrony należy stosować rozwiązania 
techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w hndvnkanh
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