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                 załącznik nr 6 
 
Propozycje Konwentu Dyrektorów Zarz ądów Dróg Wojewódzkich 
problematycznych zagadnie ń związanych z szeroko rozumian ą 
dokumentacj ą środowiskow ą   
 
Spis zagadnie ń: 
I. Problemy ochrony przed hałasem przy istniej ących drogach. 
 
II. Problemy przy przygotowaniu i realizacji inwest ycji drogowych wobec 
lokalizacji Obszarów Natura 2000. 
 
III. Pozycje zmian w Ustawa z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko – w kwestii: 
1)braku mo żliwo ści pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsi ęwzięcia w przypadku inwestycji realizowanych na zgłosze nie, 
2)konieczno ść opracowania raportu oo ś przy pozyskiwaniu decyzji 
środowiskowych dla przebudowy dróg istniej ących, 
3) ingerencja RDO Ś w przebieg proponowanych wariantów przebiegu 
inwestycji 
4) możliwo ści wstrzymania prac budowlanych z uwagi na powstani e Obszaru 
Natura 2000 
 
 
I. Problemy ochrony przed hałasem przy istniej ących drogach. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, artykuł 362 Prawa ochrony środowiska daje 

starostwom, w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania na środowisko, 

możliwość nakładania na zarządców dróg wojewódzkich obowiązku  ograniczenia 

tego oddziaływania lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W praktyce 

zamienia się to na obowiązek wykonania ekranu akustycznego. Z doświadczenia 

można stwierdzić, że artykuł ten zwalnia w pewnym sensie organy ochrony 

środowiska od dokładnej analizy przyczyn powstania hałasu. W konsekwencji 

prowadzi to do wieloletnich postępowań administracyjnych. 

Powodem do wszczęcia postępowania w sprawie oddziaływania akustycznego 

istniejącej drogi są skargi mieszkańców. Jak wiemy, sama droga nie powoduje 

hałasu, a generowany jest on przez pojazdy. W wielu przypadkach obszary o zwartej 

zabudowie powstawały w przeszłości przy drogach. W związku z tym obecny 

zarządca danej drogi nie ma wpływu na bliskie sąsiedztwo drogi od budynku.  Jednak 

w myśl przepisów to zarządca drogi jest odpowiedzialnym za negatywne 

oddziaływanie hałasu na samopoczucie mieszkańców czy też użytkowników 
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budynków. Obecnie, aby zapobiec takim sytuacjom, opiniując plany 

zagospodarowania przestrzennego zwraca się uwagę na to, aby w pobliżu drogi nie 

lokalizowano obiektów podlegających ochronie akustycznej lub zapewniono taką 

ochronę już na etapie powstawania danego osiedla itp. 

W praktyce, z uwagi na niewielki wybór środków ograniczenia hałasu drogowego 

starostwa nakładają decyzję o postawieniu ekranu akustycznego.  

Rozwi ązaniem tej sytuacji mogłyby by ć zmiany w przepisach . Po pierwsze 

zmiana norm hałasu na mniej rygorystyczne, gdyż obecnie praktycznie na wszystkie 

na obszarach zabudowanych w bezpośredniej odległości od drogi normy te są 

przekroczone. Ponadto decyzję o ograniczeniu hałasu i sposobie jej realizacji na 

istniejących drogach wojewódzkich powinien podejmować zarządca drogi. W 

przeciwnym razie, na podstawie jednego przepisu (tj. art. 362) zarządcy dróg 

zmuszeni będą do budowy ekranów przy każdej drodze, która przebiega 

bezpośrednio przy obiektach podlegających ochronie akustycznej.  

Taki nakaz prawna jest niemożliwy do wykonania zarówno ze względów 

technicznych (brak miejsca na ekrany) jak i ekonomicznych (koszt 1km ekranu 

wynosi od 5 mln zł wzwyż). Często są to również rozwiązania nieakceptowane przez 

społeczeństwo (np. zakopianka).  

 
II. Problemy przy przygotowaniu i realizacji inwest ycji drogowych wobec 
lokalizacji Obszarów Natura 2000. 
 
Proponuje się wprowadzenie szeregu zmian obowiązujących przepisach tak, aby 
zmniejszyć ilość problemów jakie powstają przy wyznaczaniu obszarów Natura 2000: 
 

1. Wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

w zakresie trybu ustanawiania obszarów Natura 2000, w tym w szczególności zasad 

tworzenia obszarów Natura 2000 oraz uprawnień samorządów lokalnych  

we współdecydowaniu o kształcie projektowanych obszarów. Decyzja właściwego 

ministra o sporządzeniu listy obszarów Natura 2000 powinna być poprzedzona 

inwentaryzacją terenu i stworzeniem wojewódzkich planów ochrony obszaru (POO), 

wskazujących miejsca ochrony ptaków i siedlisk. Integralnym elementem każdego 

planu ochrony obszaru winna być inwentaryzacja terenu wykonana przez ekspertów. 

POO powinny być przygotowane przez samorząd województwa przy współudziale 

samorządów szczebla właściwego dla danego obszaru oraz organizacje ekologiczne. 

Samorządy gminne i powiatowe występować powinny przy tym w roli partnera, a nie 
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jak do tej pory biernego uczestnika, którego składane wnioski nie są w żaden sposób 

wiążące przy ostatecznym wyznaczaniu granic obszarów Natura 2000. Ich głos 

powinien być współdecydującym przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć. 

 

2. Wzmocnienie roli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako 

ostatecznych dokumentów planistycznych, zawierających szczegółowe zasady 

ochrony obszarów Natura 2000 i redukcja rozbudowanej procedury uzyskiwania 

pozwoleń na budowę, w tym konieczności uzyskiwania decyzji o ochronie 

środowiska, co wymaga zmiany ustawy o informacji o środowisku. Ocena 

oddziaływania na środowisko w obszarach Natura 2000 powinna sprowadzać się 

jedynie do sprawdzenia zgodności konkretnego zamierzenia budowlanego  

z dokumentami planistycznymi w ramach postępowania o udzielenie tzw. zgód 

budowlanych. 

 

3. Ograniczenie rozbudowanej procedury konsultacji społecznych, w tym udziału 

organizacji ekologicznych do poziomu współuczestniczenia przy pracach nad 

wojewódzkim planem ochrony obszaru i nad miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

4. Wprowadzenie finansowania z budżetu centralnego Państwa procedur uchwalania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin, na terenie których 

zlokalizowano obszary Natura 2000.  

 

5. zastosowanie punktacji preferującej inwestycje proekologiczne w obrębie Natura 

2000, w naborach ogłoszonych ze środków UE i krajowych.    

         

 
III. Pozycje zmian w Ustawa z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko – w kwestii:  
 
1) braku mo żliwo ści pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsi ęwzięcia w przypadku inwestycji realizowanych na zgłosze nie 
 
Powyższa ustawa wyklucza możliwość pozyskania decyzji środowiskowej dla zakresu robót 

realizowanych w ramach zgłoszenia. Wprowadzenie prawnych możliwości uzyskania decyzji  

decyzji środowiskowej dla takich robót stwarzałoby dla nich możliwość ubiegania się o środki 
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unijne. Jak można przypuszczać postępowanie w zakresie pozyskania takiej decyzji 

pozbawione byłoby konieczności opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie przedsięwzięcie takie posiadałoby „zgodę środowiskową” w postaci decyzji 

administracyjnej.  

 
2)konieczno ść opracowania raportu oo ś przy pozyskiwaniu decyzji 
środowiskowych dla przebudowy dróg istniej ących, 
 
 Zgodnie z art. 66, pkt1, ppkt 5 opis analizowanych wariantów, w tym wariant 

proponowany przez wnioskodawcę oraz najkorzystniejszy dla środowiska wraz  

z uzasadnieniem ich wyboru. W praktyce oznacza to często sytuacje, w której 

wybrany wariant przez inwestora nie jest akceptowany przez organ opiniujący 

(RDOŚ). Do realizacji proponuje się wariant zachowujący walory środowiskowe 

otoczenia drogi lecz uniemożliwiający dostosowanie przebudowywanej drogi  

do wymaganych parametrów. Często organ opiniujący (RDOŚ) nie zgadza się  

na żaden wariant z proponowanych przez inwestora, co powoduje znaczne 

przedłużenie procedur i konieczność dodatkowych uzupełnień raportu OOŚ. Dlatego 

należy uszczegółowić ten przepis o zapis, zgodnie z którym dla istniejących 

inwestycji liniowych w tym przebudowy już istniej ących dróg  wszystkie analizowane 

warianty, w tym także najkorzystniejszy dla środowiska muszą spełniać cele projektu 

zwłaszcza wymagania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, a zwłaszcza uznawać stan istniejący i co najwyżej 

wprowadzać w nim możliwe z punktu widzenia technicznego zmiany. Proponujemy 

również w omawianej ustawie w zakresie zapisów regulujących formy i zakres 

kompensat przyrodniczych w miejsce koniecznych zniszczeń w środowisku a 

zwłaszcza wycinki drzew przydrożnych, bez których nie uzyska się wymaganych 

parametrów drogi oraz jej bezpieczeństwa  użytkowania zgodnie z zapisami ustawy 

prawo budowlane. Konieczne jest również wprowadzenie kryterium ekonomicznego 

jako decydującego o możliwościach realizacyjnych wariantów. 

 
3) ingerencja RDO Ś w przebieg proponowanych wariantów przebiegu 
inwestycji. 
 
 Zgodnie z art. 69. 1. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
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Środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie 

zakresu raportu. 

� Propozycja, aby wyłączyć ustawowo obowiązek opracowania raportu  

dla rozbudowy lub przebudowy już istniej ących dróg w ich aktualnym 

przebiegu .  

� Uzasadnienie: karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego  

na rozbudowie lub przebudowie istniejącej drogi umożliwia wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Organ wydający 

decyzję bardzo często narzuca dodatkowy obowiązek sporządzenia 

raportu wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej. 

� Inwestor ponosi znaczne, niewspółmierne do zakresu planowanej 

inwestycji i niezasadne koszty na raporty środowiskowe, w tym 

inwentaryzacje przyrodnicze. Taka sytuacja znacznie wydłuża proces 

przygotowania inwestycji, co w skrajnych przypadkach może prowadzić  

do utraty środków unijnych. 

� Należy określić w przepisach wykonawczych lub w ustawie szerokość pasa 

drogowego, która mieści się pod pojęciem obszaru, na które oddziałuje 

planowana inwestycja drogowa. Panuje tu dowolność interpretacyjna 

organów RDOŚ, które do wniosku w sprawie określenia potrzeby 

opracowania raportu i jego zakresu żądają map obejmujących znacznie 

większy obszar niż 50 m od osi pasa drogowego, uznawany przez 

projektantów i geodetów za odległość oddziaływania drogi na teren 

przyległy.  

Dodatkowe żądania wymuszają konieczność pozyskiwania dodatkowych 

map geodezyjnych co wydłuża znacznie termin uzyskania postanowienia  

i uzupełnienia wniosku.  

 

4) możliwo ści wstrzymania prac budowlanych z uwagi na powstani e Obszaru 
Natura 2000 
 

Zgodnie z art. 72.ust 7 UOOŚ : 

 Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, lub decyzje, o których mowa w ust. 1, może znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony 
podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar 
Natura 2000. 
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W konsekwencji oznacza to, że nawet, gdy inwestor posiada nie tylko decyzję 

środowiskową, ale także zgodę budowlaną, w przypadku powstania nowego obszaru 

Natura 2000, będzie musiał on rozważyć wstrzymanie robót, gdyż zobligowany jest 

on do uzupełnienia dotychczasowego postępowania środowiskowego o ocenę 

oddziaływania na nowo powstały obszar Natura 2000. Przytoczony przepis nie 

zabrania co prawda prac na podstawie posiadanego np. zezwolenia na realizacje 

inwestycji drogowej, ale umożliwia nałożenie na inwestora, w wyniku 

przeprowadzonej oceny oddziaływania na nowo powstały obszar Natura 2000, 

pewnych warunków. W tym (jak donoszą inwestorzy drogowi z całej Polski)  

np. konieczność rozbiórki lub przebudowy nowo wybudowanego obiektu mostowego. 

Jakiekolwiek niedociągnięcia w tej kwestii przez inwestora grożą również, a może 

przede wszystkim, cofnięciem środków unijnych.  

Przygotowując inwestycje zgodnie z przepisami, wytycznymi, posiadając jakby się 

wydawało niezbędne dokumenty inwestorzy stają wobec faktu wstrzymania prac 

budowlanych. Dodatkowo ponoszą konsekwencje w postaci dodatkowych kosztów  

i wydłużenia czasu przygotowania inwestycji w momencie (gdy planowali ubiegać się 

ośrodki z np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013). 

Dlatego postuluje się usunąć przywołany przepis z ustawy. 

 


