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I. Dane identyfikacyjne 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (dalej rdoś w 
Gorzowie Wlkp. lub rdoś), ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

Józef Kruczkowski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 
od dnia 10.04.2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił 
Jan Rydzanicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 
od dnia 7.11.2008 r. 

1. Działania związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
w tym przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i/lub obszary Natura 2000, weryfikacji raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i/lub obszary Natura 2000, z uwzględnieniem udziału społeczeństwa 
w tej procedurze. 

2. Działania dotyczące opiniowania obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
a także uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć. 

3. Działania związane z postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięć. 

4. Zapewnienie kompletności i terminowości prowadzenia bazy danych o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

5. Zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wszystkich wymaganych 
dokumentów sporządzanych w ramach postępowań o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed/po tym okresie. 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

 Lidia Sobkowiak-Mariasz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LZG/105/2019 z 9.09.2019 r.  

 Andrzej Misa, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LZG/121/2019 z 24.09.2019 r. 

 Tomasz Przybysz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 3.
kontroli LZG/133/2019 z 20.11.2019 r. 

 
(akta kontroli str.1-5, 105-106) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (dalej RDOŚ) co do 
zasady prawidłowo postępował przy wydawaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (dalej DŚU). Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach były rozpatrywane przez RDOŚ rzetelnie. Wszystkie (po 
ewentualnym uzupełnieniu) spełniały wymogi określone prawem, a karty 
informacyjne przedsięwzięcia zawierały podstawowe informacje o planowanym 
przedsięwzięciu. Organ uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia. Postanowienia 
dotyczące: obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko (dalej ooś) i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (dalej raport ooś lub raport) bądź braku potrzeby przeprowadzenia 
ooś, czy też zakresu raportu zostały wydane na podstawie wniosków, spełniających 
wymagania określone przepisami prawa, a także rzetelnie uzasadnionych. 
Większość ww. postanowień, a następnie DŚU wydano w terminach określonych 
ustawowo. Weryfikacja raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
wykazała, że RDOŚ podjął wystarczające działania w celu otrzymania raportu  
spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko3 (dalej uooś). 
Raporty zawierały wymagane elementy. RDOŚ w każdej sprawie zapewniał udział 
społeczeństwa w ooś, podając do publicznej wiadomości informacje określone w art. 
33 ust. 1 uooś, a także informacje o wydaniu DŚU. Ostatnie spośród ww. były 
zamieszczane w terminie do 7 dni od wydania decyzji, co – w sytuacji nieokreślenia 
w przepisach prawa terminu podania tej informacji - należy ocenić pozytywnie. DŚU 
były zgodne z  wynikami przeprowadzonej ooś i uzgodnieniami warunków realizacji 
przedsięwzięcia. Tylko w jednym przypadku wniesiono odwołanie, jednak było ono 
niedopuszczalne. Przed wydaniem decyzji RDOŚ zawiadomił strony o zebranym 
materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 
i dowodów, poza jednym wypadkiem. Wydane DŚU spełniały wymagania formalne.  

Działania RDOŚ związane z opiniowaniem potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania lub zakresu raportu ooś, obowiązku przeprowadzania oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a także uzgadnianie 
warunków realizacji przedsięwzięcia prowadzone były prawidłowo i rzetelnie. 
Nastąpiło to na podstawie niezbędnej, wskazanej w odpowiednich przepisach 
dokumentacji - za wyjątkiem dwóch przypadków dotyczących postępowań w 
sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. RDOŚ wydawał 
postanowienia i opinie z zachowaniem odpowiednich terminów wskazanych w uooś 
(w przypadku 75 % spraw objętych kontrolą).  

RDOŚ prawidłowo prowadził postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. prowadzono 
wymagane przepisami prawa: bazę ocen oddziaływania na środowisko oraz 
publicznie dostępny wykaz danych (dalej PDWD), gdzie zamieszono odpowiednio: 
informacje o większości (96%) albo o wszystkich postępowaniach. Większość 
dokumentów w PDWD została ujęta terminowo. 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. 
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W toku kontroli NIK stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 część postępowań była prowadzona z naruszeniem terminów, przy czym nie  
dopełniono obowiązku zawiadomienia wnioskodawcy po upływie terminu, 
stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego4. Dotyczyło to: 31% postępowań w/s DŚU oraz 25% 
postępowań w/s opiniowania potrzeby przeprowadzenia ooś lub zakresu raportu 
ooś, obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, a także uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia; 

 w dwóch postępowaniach w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 organ wydał postanowienia w oparciu o niepełną dokumentację 
(niekompletne karty informacyjne przedsięwzięcia), nie wzywając do jej 
uzupełnienia; 

 nie ujęto w bazie ooś informacji o niewielkiej liczbie postępowań (4%), ale istotna 
ich część została zamieszczona z naruszeniem ustawowego terminu (77%); 
również w PDWD wystąpiły sytuacje ujęcia postępowań nieterminowo (15%). 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Wydawanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w tym m.in. przeprowadzanie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i/lub 
obszary Natura 2000, weryfikacji raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i/lub obszary Natura 2000, 
z uwzględnieniem udziału społeczeństwa w tej procedurze 

1.1. Rozpatrywanie przez regionalnego dyrektora wniosków 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

1.1.1. W okresie od dnia 1.01.2016 r. do 30.06.2019 r. RDOŚ prowadził 
postępowania wszczęte 465 wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, z tego 316 dotyczącymi przedsięwzięć mogących oddziaływać 
na środowisko: 

– potencjalnie znacząco (tzw. grupa I) – 303 wnioski,  

 zawsze znacząco (tzw. grupa II) – 13 wniosków, w tym jeden wniosek, z którym  
złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie 
zakresu raportu dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać transgranicznie, 
gdzie ustalenie przez RDOŚ zakresu raportu jest obowiązkowe (art. 69 ust. 2 
ustawy ooś). 

Pozostałe 149 wniosków (32% ogółu) nie zostało zakwalifikowanych do 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko6.  

                                                      
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej Kpa. 

5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

6 Dz. U. z 2016 r., poz. 71 (w okresie objętym kontrolą), obecnie Dz. U. z 2019 r., poz. 1839. 
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(akta kontroli str. 8-9) 

1.1.2. Odnosząc do wszystkich rozpatrywanych wniosków, RDOŚ w Gorzowie 
Wlkp.: 

 odmówił wszczęcia postępowania w 125 wypadkach (27%) - art. 61a § 1 Kpa7,  

 pozostawił 50 wniosków bez rozpoznania, ponieważ nie spełniały wymagań 
ustalonych przepisami prawa (11%) - art. 64 Kpa8, 

 21 wniosków przekazał organowi właściwemu (4%) - art. 65 Kpa9,  

 wydał 26 decyzji umarzających postępowanie (6%) - art. 105 Kpa10,  

 w odniesieniu do 35  wniosków zastosował inne rozstrzygnięcia (7%), w tym o: 
zmianie decyzji (19), przeniesieniu decyzji na podstawie art. 72a uooś (6), 
zawieszeniu postępowania (5), odmowie wydania DŚU (3) i uchylenia DŚU (2). 

Rozpatrzenie 208 wniosków (45% ogółu) zakończyło się wydaniem postanowień, 
w których RDOŚ w Gorzowie Wlkp.: 

 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – 
181 wniosków (39%), 

 stwierdził obowiązek przeprowadzenia takiej oceny – 26 wniosków (6%), 

 ustalił zakres raportu – jeden wniosek. 
Na ww. postanowienia nie wnoszono zażaleń.  
Z powyższego wynika, że istotna część wniosków wpływających do RDOŚ nie jest 
uznawana za przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, czego 
przyczyną – jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Zarządzania Środowiskiem (WZŚ) – 
był brak możliwości zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia, będącego 
przedmiotem wniosku o wydanie DŚU, do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko enumeratywnie wymienionych w przywołanym 
Rozporządzeniu Rady Ministrów. Z informacji uzyskanych od Wnioskodawców, 
przyczyną składania wniosków był wymóg, stawiany przez instytucje zarządzające 
środkami UE, dołączenia do wniosku o dofinansowanie, DŚU lub jakiejkolwiek innej 
decyzji organu ochrony środowiska właściwego w sprawie wydania DŚU dotyczącej 
planowanego przedsięwzięcia. 

(akta kontroli str. 8-23, 107, 111) 

1.1.3. Kontrolę rozpatrywania przez RDOŚ wniosków o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzono w oparciu o 30 postępowań 
toczących się w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2019 r., wszczętych na podstawie: 

 13 wniosków dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (tzw. wnioski  z kartą informacyjną przedsięwzięcia), 
po rozpatrzeniu których nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ooś,  

 10 wniosków dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których RDOŚ stwierdził obowiązek 
przeprowadzenia ooś,  

                                                      
7 Gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może 
być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie. 

8 Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie 
posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w 
przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z 
pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

9 Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie 
przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu 
powinno zawierać uzasadnienie. 

10 Art. 105. § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ 
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. § 2. Organ 
administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. 
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 czterech wniosków dotyczących przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, w wypadku których wnioskodawca przedłożył raport 
ooś wraz z wnioskiem (trzy wnioski) albo po rozpatrzeniu którego RDOŚ ustalił 
zakres tego raportu (w tym wypadku wniosek został złożony w 2012 r., a raport 
w 2015 r.), 

 trzech wniosków pozostawionych bez rozpoznania na skutek nieusunięcia przez 
wnioskodawcę braków w wyznaczonym terminie. 

Ww. wniosek złożony w 2012 r. o ustalenie zakresu raportu ooś dla przedsięwzięcia 
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dotyczył inwestycji pn. 
Eksploatacja odkrywkowa złoża węgla brunatnego „Gubin”. W okresie objętym 
kontrolą toczyło się postępowanie w przedmiocie uzupełnienia złożonego przez 
wnioskodawcę raportu ooś, także w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Do postępowania na prawach strony dopuszczono pięć polskich 
organizacji ekologicznych11, ponadto w ramach postępowania transgranicznego do 
RDOŚ  wpłynęły stanowiska wraz z uwagami i wnioskami 10 organów niemieckich 
oraz kilkunastu obywateli niemieckich. Po skierowanym przez RDOŚ w lutym 
2016 r. wezwaniu do uzupełnienia raportu, inwestor w lipcu 2016 r. złożył wniosek  o 
zawieszenie postępowania w sprawie wydania DŚU, uzasadniany trwającymi 
pracami nad uzupełnieniami do raportu. Ponieważ w ciągu trzech lat postępowanie 
nie zostało podjęte, RDOŚ w sierpniu 2019 r. umorzył postępowanie w sprawie DŚU 
na podstawie art. 105 § 1 Kpa12. 

(akta kontroli str. 10-23, 445-472) 

1.1.4. Spośród ww. wniosków, 11 było kompletnych i nie wymagało uzupełnienia. 
Odnośnie do pozostałych, RDOŚ wzywał do uzupełnienia wniosku: 

 jednokrotnie, w tym na podstawie art. 64 § 2 Kpa  – 12 wnioskodawców, a na 
podstawie art. 50 Kpa – trzech; 

 dwukrotnie – dwóch wnioskodawców; 

 trzykrotnie – wnioskodawcę (Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kargowej), 
co było spowodowane koniecznością: 1) uzupełnienia wniosków o dokumenty, 
o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 5 i 6 uooś, 2) wyjaśnienia treści karty 
informacyjnej przedsięwzięcia (dalej KIP), 3) uszczegółowienia opisu wpływu 
zrzutu oczyszczonych ścieków na odbiornik i wpływu przedsięwzięcia na cele 
środowiskowe zidentyfikowanych jednolitych części wód13. Z wyjaśnień 
Naczelnika WZŚ wynika, że dwukrotne wzywanie wnioskodawcy w oparciu o art. 
50 Kpa spowodowane było koniecznością uzupełnienia informacji i wyjaśnienia 
rozbieżności zawartych w KIP, a następnie rozbieżności w przedłożonym 
aneksie do KIP. 

W jednym przypadku organ niewłaściwy (wójt), zanim przekazał wniosek zgodnie 
z właściwością do RDOŚ, wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia.  

Na skutek nieusunięcia przez wnioskodawcę braków w wyznaczonym terminie trzy 
wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania.  

(akta kontroli str. 108, 113, 125-131, 312-314, 353, 358, 752-753) 

                                                      
11 Realizacja tego przedsięwzięcia budziła opór lokalnej społeczności - już w 2009 r. zostało przeprowadzone referendum w 
gminach Gubin i Brody, w którym mieszkańcy opowiedzieli się przeciw budowie kopalni. 

12 „W przypadku niezwrócenia się strony w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania o podjęcie postępowania, a 
więc zaistnienia sytuacji, w której żądanie wszczęcia postępowania uważa się za niebyłe (art. 98 § 2 k.p.a.), należy na 
podstawie art. 105 § 1 k.p.a. umorzyć postępowanie w formie decyzji" - wyrok NSA z dnia 14 lipca 2011 r., I OSK 1180/11, 
LEX nr 1082581. 

13 W przypadku kilkukrotnych wezwań podstawę pierwszego wezwania stanowił art. 64 § 2 Kpa, następnych – art. 50 Kpa. 
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1.1.5. Wszystkie procedowane wnioski, po ewentualnym uzupełnieniu, spełniały 
wymogi art. 74 ust. 1 pkt 1-8 uooś, a karty informacyjne przedsięwzięcia zawierały 
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, wymienione w art. 62a 
uooś lub art. 3 ust. 1 pkt 5 uooś (obowiązującego do 31.12.2016 r.)14.  

(akta kontroli str. 132-285, 315-435, 445-446, 473-493, 751) 

1.1.6. Organ uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia: Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (w 16 przypadkach), organu właściwego do wydania oceny 
wodnoprawnej (6 postępowań) i organu właściwego do wydania pozwolenia 
zintegrowanego (1 postępowanie). W ostatnim przypadku15 po negatywnej opinii 
Marszałka Województwa Lubuskiego z uwagi na nieujęcie instalacji w wojewódzkim 
planie gospodarowania odpadami, RDOŚ wydał decyzję odmawiającą zgody na 
realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 38a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach16. W trzech sytuacjach RDOŚ w decyzjach stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzenia ooś lub nie określił warunków realizacji przedsięwzięcia, pomimo 
że organ opiniujący wskazał na ich konieczność, tj.:  

 organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdził, że przedsięwzięcie 
pn. Budowa i rozbudowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Piastowskiej wraz 
z budową mostu i przepustów w Międzyrzeczu, w ramach realizacji zadania 
pn. „Budowa obwodnicy Międzyrzecza” może w trakcie eksploatacji znacząco 
oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi, ze względu na: skalę 
przedsięwzięcia; zasięg oddziaływania; emisje; możliwość przekroczenia 
standardów jakości środowiska, a w szczególności: zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, zawierających 
substancje i związki chemiczne, niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia ludzi 
i środowiska); emisja hałasu i wibracji; możliwość zanieczyszczenia ziemi i wód 
podziemnych itp. [...] Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia powinien obejmować wymagania wynikające 
z art. 66 ww. ustawy, dotyczące wyłącznie wpływu planowanego przedsięwzięcia 
na zdrowie i warunki życia ludzi. W raporcie należy ponadto uwzględnić: 
a) proponowane działania zapobiegające, zmniejszające lub kompensujące 
negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi na terenach 
istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej (dla ochrony powietrza 
atmosferycznego, dla ochrony przed hałasem i drganiami, dla ochrony 
środowiska wodno-gruntowego); b) analizy i obliczenia oddziaływań 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykonać w oparciu 
o potwierdzone dane źródłowe (wyniki badań natężenia ruchu, prognozy ruchu). 

Naczelnik WZŚ wyjaśnił, że projektowana inwestycja stanowi budowę drogi 
gminnej o znaczeniu lokalnym, która charakteryzować się będzie niezbyt dużym 
natężeniem ruchu. W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza czy hałasu. Odwodnienie drogi częściowo będzie 

                                                      
14 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce 154/2 w obrębie 7-Chróścik 
przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. - KIP nie odnosiła się do transgranicznego oddziaływania na środowisko, jednak 
biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia około 50 km od granicy, a także jego zakres i skalę, opierając 
się na wiedzy i doświadczeniu pracowników RDOŚ stwierdzono brak możliwości tgoś. 

15 Rozbudowa i modernizacja MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) – instalacja doczyszczania strumieni 
odpadów pochodzących z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w celu odzysku frakcji 
surowcowych, zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. – Chróściku. 

16 Dz.U. z 2019 r. 701, ze zm. - zgodnie z art. 38a ustawy o odpadach jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach – przepis ten utracił moc 6.09.2019 r. 
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zrealizowane z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, a częściowo poprzez 
odwodnienie powierzchniowe – wprowadzenie wód opadowych do ścieków 
skarpowych i do przydrożnych, istniejących i nowoprojektowanych rowów 
chłonno-odparowujących. Końcówki rowów będą wprowadzone do istniejących 
cieków wodnych. Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia i jego skalę, 
a także rodzaj oraz skalę możliwego oddziaływania RDOŚ nie podzielił 
stanowiska PPIS w Międzyrzeczu.   

 organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej stwierdził brak potrzeby ooś, 
ale konieczność określenia w DŚU warunków i wymagań dla dwóch 
przedsięwzięć, pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego na działce 154/2 w obrębie 7-Chróścik przy 
ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. oraz Wydobywanie ropy naftowej 
i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Retno".  

Dla pierwszego z nich Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gorzowie 
Wlkp. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: 1. odpowiednio 
uszczelnić plac oraz miejsca poruszania się pojazdów dostarczających / 
odbierających odpady w celu zapobiegania przedostawania się substancji 
niebezpiecznych (w wyniku ewentualnego wycieku lub awarii) do gruntu lub do 
wód podziemnych, 2. odpady magazynować na szczelnym podłożu z ujęciem 
wód opadowych, 3. odpady magazynować w sposób selektywny, 4. w przypadku 
ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub do wód 
podziemnych bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków 
i przyczyn awarii, 5. teren przedsięwzięcia wyposażyć w środki sorbcyjne, 
właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego 
wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych. Dla drugiego przedsięwzięcia 
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie we Wrocławiu wskazał na 
konieczność określenia w DŚU następujących wymagań: 1. Wyposażyć teren 
przedsięwzięcia w substancje neutralizujące ewentualne wycieki w postaci 
sorbentu, pochłaniacza oleju; 2. Ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, 
bezodpływowym zbiorniku i wywozić przez specjalistyczną firmę na 
oczyszczalnię ścieków; 3. Podczas prac likwidacyjnych stosować sprzęt w pełni 
sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan 
techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę 
gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami; 
4. Podczas prac likwidacyjnych w celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji 
awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną używanych maszyn, 
a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy 
ziemne i je zneutralizować; 5. Na etapach eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także 
niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie 
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 
przed przedostawaniem się do  środowiska gruntowo-wodnego substancji 
szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 

W uzasadnieniu DŚU RDOŚ wskazał, że brak jest podstaw do uwzględnienia 
warunków określonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni. W wypadku pierwszego 
postępowania RDOŚ wskazał: warunki określone w opinii mają charakter ogólny 
(np. odpowiednie uszczelnienie placu, wyposażenie zakładu w środki sorpcyjne 
właściwe do ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia) lub też wynikają 
z wymogów prawnych (konieczność podjęcia niezwłocznych działań w razie 
awarii). W związku z tym warunki te nie mogą stanowić podstawy do nałożenia 
obowiązków, które określają obowiązujące przepisy. Odnosząc się do opinii 
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dotyczącej drugiego przedsięwzięcia RDOŚ uzasadniał  - przedstawione warunki 
dotyczą aktualnie stosowanych rozwiązań (gromadzenie ścieków bytowych 
w zbiorniku bezodpływowym, wyposażenie terenu przedsięwzięcia w sorbenty), 
albo też mają charakter ogólny wynikający z odrębnych przepisów, w tym 
czynności przewidzianych w procedurze likwidacji odwiertu". 

Naczelnik WZŚ wyjaśnił, że odstąpił od wprowadzenia warunków realizacji 
przedsięwzięcia (dalej wrp) wskazanych w opiniach, ponieważ miały charakter 
ogólny bądź wynikały wprost z przepisów prawa, natomiast obowiązki nakładane 
w drodze administracyjnej powinny być konkretne i jednoznaczne, a także nie 
mogą stanowić powtórzenia obowiązujących przepisów prawa  

(akta kontroli str. 107-112, 375-377, 382-389, 393-395, 415-420) 

1.1.7. W postępowaniach w sprawie wydania DŚU korzystano z następujących 
źródeł:  

 Geoportal, Geoserwis GDOŚ - w zakresie informacji przestrzennych 
o środowisku,   

 Internetowego Systemu Informacji Prawnej Lex - w zakresie prawa, 

 strony internetowej GDOŚ - www.gdos.gov.pl – wyjaśnienia, interpretacje 
przepisów, wytyczne, poradniki,  

 własnych baz danych, tj. rejestru spraw, e-DOK – elektronicznego systemu 
zarządzania dokumentami, zbiorów aktów prawa miejscowego dotyczących form 
ochrony przyrody, dokumentacji dotyczącej form ochrony przyrody (rejestry, 
plany ochrony, plany zadań ochronnych),  

co znalazło odzwierciedlenie w badanych postępowaniach, w postaci wydruków 
załączonych do dokumentacji sprawy lub śladów rewizyjnych. 

W 13 postępowaniach spośród 23 badanych, w których wydano postanowienia 
w sprawie przeprowadzenia ooś, przed ich wydaniem korzystano z opiniowania 
wewnętrznego, dokonywanego przez Wydział  Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 
2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody w Gorzowie Wlkp. 

(akta kontroli str. 116-118) 

W próbie objętej kontrolą w dwóch postępowaniach strona społeczna (mieszkańcy, 
organizacje społeczne, ekologiczne) przekazała informacje dotyczące 
przedsięwzięć, tj. w postępowaniu:  

 pn. Eksploatacja odkrywkowa złoża węgla brunatnego „Gubin” (opis w pkt 1.1.3), 

 pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego na działce 154/2 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 
180 w Gorzowie Wlkp., po wydaniu postanowienia o niestwierdzeniu potrzeby 
przeprowadzenia ooś. 

W drugim z ww. postępowań informacje dotyczące  oddziaływania przedsięwzięcia 
(hałasu, zanieczyszczeń powietrza) nie zostały uwzględnione. Zgodnie 
z uzasadnieniem DŚU  wzięto pod uwagę całościowe oddziaływanie, za brakiem 
konieczności ooś opowiedziały się organy opiniujące w trakcie procedury 
screeningu, brak będzie źródeł emisji przemysłowych powodujących 
zanieczyszczenie powietrza czy hałas, co wynika z czasu pracy PSZOK, odległości 
od terenów podlegających ochronie akustycznej (700 m), funkcjonowania punktu 
wyłącznie w porze dziennej oraz teoretycznych zasad rozchodzenia się fali 
dźwiękowej.  

 (akta kontroli str. 109-113, 396-399, 445-472) 

1.1.8. W próbie objętej kontrolą, poza sytuacjami złożenia wniosku z raportem ooś, 
wydano: 



 

10 

 10 postanowień dotyczących obowiązku przeprowadzenia ooś i określenia 
zakresu raportu (art. 63 ust. 1 i 4 uooś),  

 12 postanowień dotyczących braku potrzeby przeprowadzenia ooś17 (art. 63 ust. 
2 uooś), 

 jedno postanowienie dotyczące zakresu raportu (art. 69 ust. 3 uooś). 

Ww. postanowienia zostały wydane na podstawie wniosków, spełniających 
wymagania określone przepisami prawa.  

Wszystkie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś albo braku 
konieczności jej przeprowadzenia (art. 63 ust. 1 i 2 uooś) zostały rzetelnie 
uzasadnione, w szczególności zawierały informacje o uwarunkowaniach, o których 
mowa w art. 63 ust. 1, dotyczących danego przedsięwzięcia. 

RDOŚ wydał ww. postanowienia w terminie określonym ustawowo, wynoszącym 
30 dni (art. 65 ust. 1 lub art. 70 ust. 4 uooś) w 16 postępowaniach. Natomiast 
w siedmiu nastąpiło to z naruszeniem ww. terminów18. Szczegółowy opis 
nieprawidłowości przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

W przypadku określenia zakresu raportu ooś RDOŚ - zgodnie z 63 ust. 5 uooś lub 
art. 69 ust. 4 uooś - wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, poza dwoma 
sytuacjami – gdy raport wpłynął do RDOŚ w krótkim terminie (nieprzekraczającym 
miesiąca) od daty ww. postanowienia.  

(akta kontroli str. 132-291, 315-441, 445-446) 

1.1.9. W próbie objętej kontrolą (23 postępowania) nie wystąpiły przypadki uchylenia 
przez Generalnego Dyrektora postanowień stwierdzających obowiązek 
przeprowadzenia ooś albo brak potrzeby jej przeprowadzenia, bądź określającego 
zakresu raportu ooś. 

W jednym przypadku po wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek 
przeprowadzenia ooś i zakres raportu ooś dla przedsięwzięcia Przebudowa mostu 
kolejowego położonego na linii nr 275 Wrocław – Gubinek w km 113,816 oraz robót 
torowych na odcinku od km 113,967 do km 114,226, tj. 359,00 m, przebudowa 
mostu kolejowego położonego na linii nr 275 Wrocław – Gubinek w km 114,278 oraz 
przebudowa mostu kolejowego położonego na linii nr 275 Wrocław – Gubinek w km 
132,500 wydano na wniosek strony postanowienie w sprawie wyjaśnienia 
wątpliwości co do jego treści (na podstawie art. 113 § 2 Kpa). Przyczyną wydania 
postanowienia były przede wszystkim zgłaszane przez wnioskodawcę wątpliwości 
dotyczące zagadnień przyrodniczych, związane z zakresem badań koniecznych do 
opracowania raportu o odziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Zdaniem wnioskodawcy zakres badań był zbyt szeroki, a przewidziane roboty mają 
krótkotrwały wpływ na środowisko. RDOŚ doprecyzował zakres ww. badań poprzez 
m.in. zawężenie do zasięgu oddziaływania inwestycji. 

(akta kontroli str. 214-215, 751-752) 

 

                                                      
17 Jedno spośród kontrolowanych postępowań (Rozbudowa i modernizacja MBP – instalacja doczyszczania strumieni 
odpadów pochodzących z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w celu odzysku frakcji 
surowcowych, zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. – Chróściku) zakończyło się wydaniem decyzji o 
odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 38a ustawy o odpadach, zgodnie z którym jeżeli instalacja, 
przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do 
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia 
się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.  

18 Przy obliczaniu terminów uwzględniono tylko tzw. efektywny czas postępowania, nie wliczając do czasu  postępowania m.in. 
okresów związanych z wzywaniem w trybie art. 50 §1 Kpa do złożenia wyjaśnień w ramach postępowania wyjaśniającego.   
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W siedmiu postępowaniach RDOŚ wydawał postanowienia w sprawie potrzeby 
przeprowadzenia ooś albo niestwierdzające takiej potrzeby (art. 63 ust. 1 i 2 uooś) 
z przekroczeniem terminu określonego ustawowo, wynoszącego 30 dni (art. 65 ust. 
1 uooś), tj.: 

 108 dni - Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 
oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp.; 

 53 dni - Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest na działce nr 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 
180 w Gorzowie Wlkp.; 

 47 dni - Budowa instalacji do pirolizy osadu na terenie oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Kostrzynie nad Odrą na działce nr 63/46 obręb 7-Zatorze 
Fabryczne; 

 45 dni - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego na działce 154/2 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 
180 w Gorzowie Wlkp.; 

 40 dni - Zagospodarowanie złoża gazowo-kondensatowego Stanowice w gminie 
Bogdaniec (woj. lubuskie); 

 37 dni - Montaż systemowej kabiny lakierniczo-suszarniczej w istniejącej hali 
garażowej ZGKiM; 

 33 dni - Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 900 kW wraz 
z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach nr 102/1, 103 w m. Strzelce 
Krajeńskie obręb Sławno o  powierzchni zabudowy panelami fotowoltanicznymi 
2 ha. 

W przypadkach tych nie wykonano obowiązku, o którym mowa w art. 36 Kpa. 
Zgodnie z tym przepisem o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając 
przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając 
o prawie do wniesienia ponaglenia (§ 1). Ten sam obowiązek ciąży na organie 
administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy 
z przyczyn niezależnych od organu (§ 2). Z wyjaśnień Naczelnika WZŚ wynika, że 
wydanie ww. postanowień z naruszeniem ustawowego terminu, wynikało ze: 
szczególnie skomplikowanego charakteru sprawy, dużej ilości prowadzonych 
postępowań administracyjnych, braku etatów. W wymienionych postępowaniach 
administracyjnych brak zawiadomień, o których mowa w art. 36 Kpa związany był z: 
dużą ilością prowadzonych postępowań administracyjnych, brakiem etatów i wynikał 
z wyboru pomiędzy przygotowaniem i wysłaniem zawiadomienia, co powodowałoby 
odłożeniem innych spraw i opóźnienie ich realizacji, a przygotowaniem dokumentu 
(decyzji, uzgodnienia, opinii) i zakończeniem sprawy w ustawowym terminie. 

(akta kontroli str. 108, 112-113, 133, 223, 273, 285, 295, 302, 336, 346, 389) 

 

1.2 Weryfikacja raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko 

1.2.1. Na podstawie 14 postępowań, w których został złożony raport stwierdzono, że 
RDOŚ podjął wystarczające działania w celu otrzymania raportu  spełniającego 
wymagania określone w uooś, przy czym w wypadku przedsięwzięcia Eksploatacja 
odkrywkowa złoża węgla brunatnego „Gubin” na etapie dokonywania uzupełnień 
raportu postępowanie zostało zawieszone, a następnie umorzone (opis w pkt 1.1.3). 
W ostatnim wypadku RDOŚ wzywał inwestora do przedłożenia dokumentów 
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i uzupełnień raportu o zagadnienia wskazane zarówno przez stronę społeczną, jak 
i w ramach postępowania transgranicznego (np. o uwzględnienie oddziaływania na 
wody, w tym na Nysę Łużycką, dotyczące analizy akustycznej). 

Spośród pozostałych 13, w 11 postępowaniach RDOŚ wzywał wnioskodawców na 
podstawie art. 50 § 1 Kpa do złożenia wyjaśnień dotyczących treści raportu ooś: 

 jednokrotnie – 7 postępowań, 

 dwukrotnie –  3 postępowania19, w tym w dwóch wypadkach ponowne wezwanie 
wynikało z braku odpowiedzi wnioskodawcy i miało charakter ponaglenia,  

 pięciokrotnie – 1 postępowanie20. 
Wielokrotność żądania wyjaśnień i uzupełnień wynikała z konieczności dalszego 
doprecyzowania odpowiedzi udzielonej na pierwsze żądanie, ponieważ m.in. 
wyjaśnienia nie odnosiły się w pełni do zadanych pytań, nie usuwały wątpliwości, 
czy też zawierały błędne dane, niewiarygodne, oparte na nieprawidłowo 
wykonanych badaniach. RDOŚ nie żądał uzupełnień raportów o dane lub 
informacje, w posiadanie których mógł wejść z urzędu.  

Pięciokrotne wzywanie w sprawie dotyczącej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Torzym21, Naczelnik WZŚ uzasadniał następująco: 
uzupełnienie (nr 1) z 31.01.2018 r. wynikało z konieczności złożenia wyjaśnień do 
Raportu. Uzupełnienie (nr 2) z 7.03.2018 r. miało charakter ponaglający 
i przypominający, wynikało z faktu iż pismem z 2.03.2018 r. wnioskodawca przesłał 
wyłącznie brakujący egzemplarz „Raportu” bez odpowiedzi na podane w wezwaniu 
pytania. RDOŚ w związku z tym wystąpił do wnioskodawcy celem ponaglenia 
i przypomnienia o konieczności uzupełnienia raportu. Kolejne 3 uzupełnienia 
z 20.03.18, 16.04.18 i 4.06.18 r. wynikały z analizy raportu i kolejnych uzupełnień, 
która to wykazała, że dokumentacja nadal wymaga wyjaśnień. Ponieważ 
uzupełnienia zawierały błędne, niewiarygodne dane oparte na nieprawidłowo 
wykonanych badaniach w toku postępowania konieczne okazało się również 
wykonanie dodatkowych badań rzeki Ilanki.  

Odnosząc się do dwukrotnego wzywania w sprawie budowy "pod klucz" linii 110 kV 
pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek Naczelnik WZŚ uzasadniał położeniem 
inwestycji na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego, działaniem - 
zgodnie z art. 75 ust. 5 uooś - porozumieniu z RDOŚ w Poznaniu. Mając na 
względzie usprawnienie postępowania, w piśmie z dnia 10.05.2015 r. skierowanym 
do RDOŚ w Poznaniu o przedstawienie stanowiska w sprawie warunków realizacji 
przedsięwzięcia poproszono o to, aby ewentualne uwagi do raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko przekazać do tut. organu, w celu sporządzenia 
wspólnego wezwania do uzupełnienia dokumentacji, czego efektem było wezwanie 
z dnia 10.07.2015 r. Kolejne wezwanie z dnia 13.09.2015 r. sporządzono wyłącznie 
na wniosek RDOŚ w Poznaniu. Zdaniem RDOŚ w Poznaniu, uzupełnienia do 
raportu nie wyczerpały wątpliwości i wymagały dalszych wyjaśnień. Ponadto, 
w drugim wezwaniu do uzupełnienia raportu nie poruszano nowych zagadnień 
w stosunku do pierwszego wezwania, tylko wyjaśniano nieścisłości wynikające 
z uzupełnienia do raportu.  

                                                      
19 Postępowania pn.: 1) Zmiana lasu na użytek rolny na działkach ewidencyjnych 76/3 i 77/2 obręb Wierzbno, gm. Przytoczna; 
2) Budowa "pod klucz" linii 110 kV pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek wraz z budową pól liniowych i pola sprzęgła 110 
kV - ETAP 1; 3) Odzysk odpadów podkładów kolejowych i szyn kolejowych na działce nr 46/4 przy ul. Wspólnej w Gorzowie 
Wlkp. 

20 Postępowanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Torzym na działce o numerze 
ewidencyjnym 122/3, obręb 0073 Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. 

21 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Torzym na działce o numerze ewidencyjnym 122/3, obręb 
0073 Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. 



 

13 

Terminy na złożenie wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących raportu były wyznaczane 
przez RDOŚ i wynosiły w zależności od zakresu żądania od 14 do 30 dni. 
Wnioskodawcy składali wyjaśnienia w terminie wynoszącym od 4 do 41 dni od daty 
wysłania wezwania, dochowując terminu wyznaczonego przez RDOŚ, poza dwoma 
postępowaniami - wnioskodawcy nie dotrzymali terminów wyznaczonych przez 
RDOŚ na uzupełnienie raportu, ponieważ nie zareagowali na pierwsze wezwanie 
i odpowiedzieli z przekroczeniem wyznaczonego terminu22. Tym samym ww. terminy 
należy uznać za ustalone realnie i umożliwiające ich dochowanie.   

(akta kontroli str. 138-303, 445-507)  

1.2.2. Raporty ooś wraz z uzupełnieniami zawierały wymagane elementy23, za 
wyjątkiem raportów przedłożonych w trzech postępowaniach, pn.: 

 Budowa instalacji do pirolizy osadu na terenie oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Kostrzynie nad Odrą na działce nr 63/46 obręb 7-Zatorze 
Fabryczne; 

 Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na 
działce nr 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 
w Gorzowie Wlkp.; 

 Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 oraz 83/6 
w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. 

Ww. raporty nie zawierały wyników inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem 
zastosowanej metodyki, a także innych danych, na podstawie których dokonano 
opisu elementów przyrodniczych (art. 66 ust.1 pkt 2a-2b uooś). Z wyjaśnień 
Naczelnika WZŚ wynika, że zgodnie z tym przepisem raport powinien zawierać: 
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej 
metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 
załącznik do raportu; oraz inne dane, na podstawie których dokonano opisu 
elementów przyrodniczych. Odnosząc się do pierwszej spośród ww.: 
przedsięwzięcie realizowane będzie na wygrodzonym terenie istniejącej 
oczyszczalni ścieków. Miejsce lokalizacji instalacji, zgodnie z wypisem z ewidencji 
gruntów i mapą ewidencyjną, stanowi teren przemysłowy Ba. Według projektu 
zagospodarowania terenu przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze 
antropogenicznie przekształconym obok funkcjonujących obiektów oczyszczalni 
ścieków (zbiorników, pras itp.). Natomiast w wypadku pozostałych: postępowania te 
dotyczą jednego, funkcjonującego od lat zakładu. Na tym terenie nie występują 
obszary ochrony przyrody. Miejsce lokalizacji planowanych przedsięwzięć jest 
całkowicie przekształcone antropogeniczne, szata roślinna jest uboga, stanowią ją 
zbiorowiska ruderalne, głównie trawy i chwasty. Mając to na uwadze odstąpiono od 
wykonania inwentaryzacji przyrodniczej.  

W aktach sprawy znajdują się ślady rewizyjne potwierdzające dokonanie weryfikacji 
kompletności i prawidłowości danych zawartych w raporcie ooś (m.in. notatki 

                                                      
22 Postępowania pn.: 1) Zmiana lasu na użytek rolny na działkach ewidencyjnych 76/3 i 77/2 obręb Wierzbno, gm. Przytoczna 
– na pierwsze wezwanie z 15.12.2016 r. z terminem 14 dni wnioskodawca nie zareagował, dopiero w odpowiedzi na drugie z 
13.01.2017 r. z terminem 14 dni od dnia doręczenia wezwania, złożył uzupełnienie raportu w dniu 23.01.2017 r.; 
2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Torzym na działce o numerze ewidencyjnym 122/3, obręb 
0073 Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie – na pierwsze  wezwanie z 31.01.2018 r. z terminem 21 dni na 
uzupełnienie raportu wnioskodawca nie zareagował, złożył uzupełnienie na drugie wezwanie z 7.03.2018 r.  – w dniu 
13.03.2018 r., na wezwanie z 16.04.2018 r. z terminem 14 dni wnioskodawca złożył kolejne uzupełnienie raportu w dniu 
25.05.2018 r. 

23 Określone w art. 66 ust. 1 uooś i w postanowieniu wydanym na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4 uooś. Analiza na podstawie 
13 raportów. 



 

14 

służbowe z dokonanych czynności sprawdzających, rozmów telefonicznych, wydruki 
z baz danych, zaznaczone fragmenty raportu wymagające wyjaśnienia, opinie 
właściwych merytorycznie komórek rdoś, tj. Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów 
Natura 2000). Zarówno ślady rewizyjne, jak i wezwania do uzupełnienia treści 
złożonych raportów wskazują na weryfikację kompletności i prawidłowości danych 
zawartych w raporcie ooś. 

(akta kontroli str. 109, 114, 225-226, 274-275, 286-287, 296, 299, 304)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

1.3 Zapewnienie udziału społeczeństwa w ooś 
 

1.3.1. Na podstawie 13 postępowań o wydanie DŚU, w których przeprowadzono ooś 
stwierdzono, że RDOŚ zapewnił udział społeczeństwa podając do publicznej 
wiadomości informacje określone w art. 33 ust. 1 uooś w postaci obwieszczeń 
w siedzibie organu, w BIP rdoś oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia, tj. w postaci obwieszczeń na terenie właściwych 
gmin. Nastąpiło to bezzwłocznie24 w sześciu postępowaniach, natomiast 
w pozostałych, w terminie wynoszącym nawet 73 dni od złożenia przez 
wnioskodawcę kompletnego wniosku o wydanie DŚU i raportu ooś. Zgodnie 
z art. 33 ust. 1 uooś podanie do publicznej wiadomości powinno nastąpić 
bezzwłocznie.  
Podanie do publicznej wiadomości informacji nie nastąpiło bezzwłocznie 
w następujących siedmiu postępowaniach: 

 Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na 
działce nr 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 
w Gorzowie Wlkp. - nastąpiło to 73 dnia po złożeniu przez wnioskodawcę 
kompletnego wniosku o wydanie DŚU wraz z raportem ooś; 

 Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 oraz 83/6 
w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. – 60 dnia; 

 Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz 
z wyprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska – 64 dnia; 

 Odzysk odpadów podkładów kolejowych i szyn kolejowych na działce nr 46/4 
przy ul. Wspólnej w Gorzowie Wlkp. – 34 dnia; 

 Zagospodarowanie złoża gazowo-kondensatowego "Stanowice" w gminie 
Bogdaniec (woj. lubuskie) podanie tych informacji  nastąpiło w dniu 4.07.2017 r., 
tj. po 53 dniach od złożenia przez wnioskodawcę kompletnego wniosku 
o wydanie DŚU wraz z raportem ooś (12.05.2017 r.); 

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Torzym - 
podanie informacji  nastąpiło w dniu 18.07.2018 r., tj. po 27 dniach od złożenia 
przez wnioskodawcę kompletnego wniosku o wydanie DŚU wraz z raportem ooś 
(21.06.2018 r.); 

 Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – podanie informacji  
nastąpiło w dniu 3.01.2017 r., tj. 13 dnia od złożenia przez wnioskodawcę 
kompletnego wniosku o wydanie DŚU wraz z raportem ooś (21.12.2016 r.).  

Jak wyjaśnił Naczelnik WZŚ: mając na uwadze zasadę szybkości i ekonomii 
postępowania, organ w pierwszym rzędzie podjął czynności prowadzące do 

                                                      
24 Dla celów kontroli przyjęto, że podanie informacji do publicznej wiadomości powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia 
przez wnioskodawcę kompletnego wniosku o wydanie DŚU wraz z raportem ooś . 
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zgromadzenia całego materiału dowodowego, w tym uzyskania uzupełnień do 
raportu oraz stanowisk organów współdziałających, tak aby udział społeczeństwa 
przeprowadzić na podstawie kompletnej dokumentacji raz, bez potrzeby jego 
powtarzania po kolejnych uzupełnieniach. Biorąc powyższe pod uwagę podanie do 
publicznej wiadomości informacji o udziale społeczeństwa nastąpiło i możliwości 
zapoznania się z dokumentacją oraz składania wniosków i uwag w toczących się 
postępowaniach nastąpiło odpowiednio: 5 dni (licząc od umorzenia postępowania 
przez PGW Wody Polskie), w dniu, w którym dokumentacja stała się kompletna 
(w tym dniu uzyskano opinię PGW Wody Polskie); 2 dni (od opinii PGW Wody 
Polskie); 1 dzień (licząc od opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej); 20 dni (od opinii 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym wypadku dodatkowo Naczelnik wyjaśnił to 
czas w którym organ weryfikował materiały w sprawie, dodatkowo należy wziąć pod 
uwagę czas wydania obwieszczenia – pora urlopów wakacyjnych i rekordowa ilość 
spraw przypadająca na jednego pracownika, która uniemożliwiała szybsze 
prowadzenie postępowań); 2 dni (od opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej). 
W wypadku ostatniej spośród ww. Naczelnik wyjaśnił, że do publicznej wiadomości 
podaje się m.in. informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, 
w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, który musi być kompletny 
i zweryfikowany. Czas 12 dni był niezbędny do dokonania tych czynności. NIK 
zauważa, że w wypadku tej sprawy RDOŚ wystąpił wnioskiem o opinię Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej dnia 3.01.2017 r., tj. w dniu podania do publicznej wiadomości 
informacji określonych w art. 33 ust. 1 uooś. 
Według ww. obwieszczeń RDOŚ zapewnił 30-dniowy termin (do 31 grudnia 2016 r. 
termin 21-dniowy) na składanie uwag i wniosków, liczony od daty podania do 
publicznej wiadomości. 
(akta kontroli str. 109, 114, 296, 305, 136-137, 157-158, 170-171, 188-189, 208-209, 

227-228, 241-242, 256-257, 276, 288, 476, 486-487, 496-497) 

1.3.2. RDOŚ każdorazowo podawał do publicznej wiadomości informację o wydaniu 
DŚU. Podana informacja spełniała wymogi określone w art. 85 ust. 3 uooś i była 
zamieszczana w terminie do 7 dni od wydania decyzji, tj. większość w dniu wydania 
decyzji (11), pojedyncze przypadki później – następnego i 4 dnia (2). W uooś  nie 
określono terminu podania informacji o wydanej DŚU do publicznej wiadomości, 
jako pozytywne działanie należy potraktować wykonanie tego obowiązku w terminie 
7 dni.  
(akta kontroli str. 136-137, 157-158, 170-171, 188-189, 208-209, 227-228, 241-242, 

256-257, 276, 288, 476, 486-487, 496-497) 

1.3.3. W próbie objętej kontrolą 13 postępowań nie zostały złożone żadne wnioski 
w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniach na podstawie art. 34 uooś. 
Organizacje ekologiczne lub społeczne nie zgłosiły chęci uczestniczenia w 
postępowaniu o wydanie DŚU, także wnosząc odwołanie od takiej decyzji (art. 44 
ust. 1 i 2 uooś lub art. 31 Kpa). Sytuacje udziału społeczeństwa lub organizacji 
ekologicznych w innych postępowaniach niż ww. zostały opisane w pkt 1.1.3., 1.1.7., 
1.4.2. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 136-137, 157-158, 170-171, 188-189, 208-209, 227-228, 241-
242, 256-257, 276, 288, 476, 486-487, 496-497) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
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1.4 Zgodność DŚU z wynikami przeprowadzonej ooś 
i uzgodnieniami wrp 

 
1.4.1. W okresie objętym kontrolą RDOŚ w Gorzowie Wlkp. wydał 194 DŚU, w tym: 

 po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko – 19 decyzji; 

 bez przeprowadzenia ooś – 175 decyzje. 
RDOŚ nie wydawał decyzji odmawiających zgody na realizację przedsięwzięcia po 
uprzednim wskazaniu wariantu dopuszczonego do realizacji (art. 81 ust. 1 uooś) 
ani decyzji odmawiających zgody na realizację przedsięwzięcia ze względu na jego 
możliwe znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 albo na jego 
negatywny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 81 ust. 2 i 3 
uooś). Rygor natychmiastowej wykonalności nadano dwunastu DŚU. 

(akta kontroli str. 24) 

1.4.2. W odniesieniu do wszystkich wydanych DŚU, tylko w wypadku jednej 
stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko wniesiono odwołanie. Odwołanie wniosła organizacja ekologiczna. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) stwierdził niedopuszczalność 
odwołania od decyzji, ponieważ: 

 organizacja społeczna nie uczestniczyła w postępowaniu przed organem 
pierwszej instancji na prawach strony (art. 31 Kpa25) i była nieuprawniona do 
wniesienia odwołania; 

 prawo wniesienia odwołania przysługuje od decyzji wydanej w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa (art. 44 ust. 2 uooś26), a w przedmiotowym  
postępowaniu nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. 

 (akta kontroli str. 24, 315-326) 

1.4.3. W próbie kontrolowanych postępowań przed wydaniem decyzji RDOŚ 
zawiadomił strony o zebranym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia 
się co do zebranych materiałów i dowodów, poza jednym postępowaniem. 
Szczegółowy opis nieprawidłowości przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
RDOŚ: 

 stwierdził zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony, 

 uzyskał odpowiednio uzgodnienia i opinie, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 
1a, 1b, 2 – 4 uooś. 

(akta kontroli str. 753-754) 

1.4.4. W DŚU wydanych po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko uwzględniono odpowiednio27 elementy i wymagania, wymienione 
w art. 82 ust. 1 uooś. Natomiast w przypadku gdy nie została przeprowadzona ooś, 
w decyzji RDOŚ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

                                                      
25 Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 

1)   wszczęcia postępowania, 

2)   dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, 

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. 

26 Art. 44 ust. 2 uooś organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie 
brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej 
instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W 
postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony. 

27 W jednym wypadku – inwestycja w zakresie terminalu. 



 

17 

przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowiła 
załącznik do każdej DŚU (art. 84 uooś). W trzech decyzjach RDOŚ stwierdził brak 
potrzeby przeprowadzenia ooś bądź nie określił warunków realizacji 
przedsięwzięcia, pomimo że organ opiniujący wskazał na taką konieczność (opis 
w pkt 1.1.6. niniejszego wystąpienia). 
Uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spełniały wymogi 
określone przepisami prawa (w szczególności w art. 85 ust. 2 uooś). 

(akta kontroli str. 753-754) 
1.4.5. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach były wydawane w terminie od 
5 do 257 dni od wpływu wniosku spełniającego wymogi formalne. Większość DŚU 
(18) zostało wydanych w terminie dwóch miesięcy od wpływu kompletnego wniosku. 
Natomiast w 8 postępowaniach załatwienie sprawy nie nastąpiło w terminie 
określonym w art. 35 Kpa, bez dopełnienia obowiązku zawiadomienia po upływie 
ww. terminu, o którym mowa w art. 36 Kpa. Szczegółowy opis nieprawidłowości 
przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
RDOŚ nie zawieszał postępowania w sprawie wydania DŚU z przyczyn innych niż 
określone w art. 63 ust. 5 uooś (do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). Po złożeniu raportu RDOŚ 
wydawał postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.  

(akta kontroli str. 753-754) 

1.4.6. RDOŚ nadał dwóm DŚU rygor natychmiastowej wykonalności 
w postanowieniu wydanym w terminie na wniesienie odwołania. Nadanie rygoru 
natychmiastowej wykonalności nastąpiło w przypadkach określonych w art. 108 § 1 
Kpa (ze względu na interes społeczny). 

(akta kontroli str. 175, 191, 202-203, 300) 

1.4.7. W badanym okresie wpłynęło jedno odwołanie od DŚU wydanej na podstawie 
art. 84 ust. 1 uooś, tj. w przypadku gdy w DŚU organ stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzenia ooś. GDOŚ stwierdził niedopuszczalność wniesienia odwołania28 
(opis w pkt. 1.4.2. niniejszego wystąpienia). RDOŚ nie zmieniał decyzji na 
podstawie art. 132 § 2 Kpa w związku z art. 86b uooś.   

(akta kontroli str. 24, 315-326) 

1.4.8. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie prowadził postępowań 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

(akta kontroli str. 297, 307) 

1.4.9. W objętych kontrolą 13 postępowaniach o wydanie DŚU, prowadzonych bez 
oceny oddziaływania na środowisko żadna organizacja społeczna nie złożyła 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

(akta kontroli str.315-444) 

1.4.10. Nie korzystano z możliwości opiniowania przedsięwzięć przez Regionalną 
Komisję do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Gorzowie Wlkp. (RKOOŚ). 
W okresie objętym kontrolą RKOOŚ zajęła stanowisko dotyczące jednego 
przedsięwzięcia29, podczas gdy w tym okresie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. wydał: 194 

                                                      
28 Tym samym GDOŚ nie wydawał innych rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym, polegających na: utrzymaniu w mocy 
DŚU (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa), uchyleniu w całości albo w części zaskarżonej decyzji i orzeczeniu w tym zakresie (art. 138 § 1 
pkt 2 Kpa), uchyleniu w całości albo w części zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji w 
całości albo w części (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa), umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa), uchyleniu 
zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (art. 138 § 2 
Kpa). 

29 W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanego przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków inwentarskich 
przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiorników na paszę oraz budowa zbiorników na 
gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr, ew. 4/6 i 7/6,” obręb Orzelec, dla 
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decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 1.309 opinii w sprawie potrzeby 
przeprowadzenia ooś, 300 postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia, 107 postanowień w sprawie obowiązku lub braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
Jako przyczynę tej sytuacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wlkp. oraz Naczelnik WZŚ wyjaśnili, że RKOOŚ jest organem opiniodawczo-
doradczym regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do zadań komisji należy 
m.in. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska. W praktyce oznacza to, że RKOOŚ będzie opiniowała 
przedsięwzięcia trudne i skomplikowane ze względu na ich skalę, zastosowaną 
technologię czy możliwe oddziaływanie. W okresie objętym kontrolą, pomijając 
jedno postępowanie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 
nie prowadził postępowań dotyczących planowanych przedsięwzięć wymagających 
zasięgania opinii Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko 
w Gorzowie Wlkp. 

(akta kontroli str. 119-124, 308-311) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W postępowaniu pn. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kargowej RDOŚ nie 
zawiadomił stron o zebranym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się 
co do zebranych materiałów i dowodów, pomimo takiego obowiązku wynikającego 
z art. 10 Kpa30. Z wyjaśnień Naczelnika WZŚ wynika, że organ wydał postanowienie 
o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia dnia 7 września 2017 r., tego samego dnia wydał decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Można się dopatrywać takiego rozwiązania 
z powodu konieczności wydania decyzji w jak najkrótszym terminie – zagrożenie 
dofinansowania ze środków europejskich, co stanowiłoby niepowetowana szkodę 
materialną dla Gminy. Dodatkowo, należy dodać, że liczba stron postępowania nie 
przekracza 20 stron, wszystkie strony były poinformowane o wszczęciu 
postępowania. Żadna ze stron nie wniosła uwag w trakcie postępowania, dodatkowo 
żadna z nich nie odwołała się od decyzji. 

(akta kontroli str.108, 113, 355-363) 

2. W ośmiu postępowaniach DŚU zostały wydane z naruszeniem art. 35 i 36 Kpa. 
Decyzje te zostały wydane z naruszeniem terminów załatwienia sprawy, tj. po 
upływie dwóch miesięcy od wpływu kompletnego wniosku: 

 Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na 
działce nr 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 
w Gorzowie Wlkp. – 257 dni;  

 Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych na działce 83/4 oraz 83/6 
w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. – 145 dni; 

                                                                                                                                       
którego to przedsięwzięcia organem właściwym dla dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest RDOŚ w 
Gorzowie Wlkp. - http://gorzow.rdos.gov.pl/regionalna-komisja-do-spraw-ocen-oddzialywania-na-srodowisko [dostęp 
22.11.2019 r.] 

30 Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. 

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy 
nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę materialną. 

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od 
zasady określonej w § 1. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

http://gorzow.rdos.gov.pl/regionalna-komisja-do-spraw-ocen-oddzialywania-na-srodowisko
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 Zagospodarowanie złoża gazowo-kondensatowego "Stanowice" w gminie 
Bogdaniec (woj. lubuskie) – postępowanie trwało 200 dni; 

 Budowa instalacji do pirolizy osadu na terenie oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Kostrzynie nad Odrą na działce nr 63/46 obręb 7-Zatorze 
Fabryczne – 97 dni; 

 Budowa "pod klucz" linii 110 kV pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek wraz 
z budową pól liniowych i pola sprzęgła 110 kV - ETAP 1 – 68 dni; 

 Zmiana lasu na użytek rolny na działkach ewidencyjnych 76/3 i 77/2 obręb 
Wierzbno, gm. Przytoczna – 67 dni; 

 Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem 
przeciwpowodziowym w ciągu linii kolejowej nr 6078 (nr linii kolejowej po stronie 
niemieckiej) i linii kolejowej nr 203 (nr linii kolejowej po stronie polskiej) – 66 dni; 

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Torzym na 
działce o numerze ewidencyjnym 122/3, obręb 0073 Torzym, powiat sulęciński, 
województwo lubuskie – 63 dni. 

Do stron nie wysłano zawiadomień, o których mowa w art. 36 Kpa. Zgodnie z tym 
przepisem o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ 
administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny 
zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do 
wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej 
również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od 
organu.  
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika WZŚ wydanie ww. decyzji z naruszeniem 
terminów, o których mowa w art. 35 i 36 Kpa wynikało ze: szczególnie 
skomplikowanego charakteru sprawy, dużej ilości prowadzonych postępowań 
administracyjnych, braku etatów. W wymienionych postępowaniach 
administracyjnych w których decyzję wydano z przekroczeniem ustawowego terminu 
w granicach  od 3 do 8 dni informowanie stron o przekroczeniu terminu 
i wskazywanie nowego terminu załatwienia sprawy w momencie, gdy decyzje 
zostały już wydane, byłoby działaniem nieracjonalnym. W pozostałych przypadkach 
brak zawiadomień, o których mowa w art. 36 Kpa związany był z: dużą ilością 
prowadzonych postępowań administracyjnych, brakiem etatów i wynikał z wyboru 
pomiędzy przygotowaniem i wysłaniem zawiadomienia, co powodowałoby odłożenie 
innych spraw i opóźnienie ich realizacji, a przygotowaniem dokumentu (decyzji, 
uzgodnienia, opinii) i zakończeniem sprawy w ustawowym terminie. 

 (akta kontroli str. 109, 115, 138-139, 159-160, 190-191, 229-230, 243-244, 258-
259, 277-279, 289-290, 306-307) 

 
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach były rozpatrywane 
przez RDOŚ rzetelnie. Wszystkie (po ewentualnym uzupełnieniu) spełniały wymogi 
określone prawem, a karty informacyjne przedsięwzięcia zawierały podstawowe 
informacje o planowanym przedsięwzięciu. Organ uzyskał niezbędne opinie 
i uzgodnienia, w 56% postępowań stosowano również opiniowanie wewnętrzne 
przez Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. W marginalnym zakresie 
korzystano natomiast z możliwości opiniowania przedsięwzięć przez Regionalną 
Komisję ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Postanowienia dotyczące: 
obowiązku przeprowadzenia ooś i określenia zakresu raportu bądź braku potrzeby 
przeprowadzenia ooś, czy też zakresu raportu zostały wydane na podstawie 
wniosków, spełniających wymagania określone przepisami prawa, a także rzetelnie 
uzasadnionych. Większość ww. postanowień, a następnie DŚU wydano w terminach 
określonych ustawowo. Jednak 31% badanych postanowień oraz DŚU zostało 
wydanych z naruszeniem terminów, bez dopełnienia obowiązku zawiadomienia po 
upływie ww. terminu, o którym mowa w art. 36 Kpa. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Weryfikacja 14 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykazała, 
że RDOŚ podjął wystarczające działania w celu otrzymania raportu  spełniającego 
wymagania określone w uooś, czemu służyło m.in. wzywanie wnioskodawców do 
dokonania uzupełnień i złożenia wyjaśnień. Raporty zawierały wymagane elementy. 

RDOŚ w każdej sprawie zapewniał udział społeczeństwa w ooś, podając do 
publicznej wiadomości informacje określone w art. 33 ust. 1 uooś, a także informacje 
o wydaniu DŚU. Ostatnie spośród ww. była zamieszczania w terminie do 7 dni od 
wydania decyzji, co – w sytuacji nieokreślenia w przepisach terminu podania tej 
informacji - należy ocenić pozytywnie. 

DŚU były zgodne z  wynikami przeprowadzonej ooś i uzgodnieniami wrp. Tylko 
w jednym przypadku wniesiono odwołanie, jednak było ono niedopuszczalne. Poza 
jednym postępowaniem, przed wydaniem decyzji RDOŚ zawiadomił strony 
o zebranym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 
materiałów i dowodów. Wydane DŚU spełniały wymagania formalne.  

 

2. Opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania lub zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, obowiązku 
przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, a także uzgadnianie warunków 
realizacji przedsięwzięcia 

2.1 Rozpatrywanie przez RDOŚ wniosków innych organów 
właściwych do wydania DŚU, co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub 
ustalenia zakresu raportu ooś i wydawanie opinii w tym 
zakresie 

2.1.1. W okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2019 r. RDOŚ: 

 rozpatrzył 1.641 wniosków innych organów o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, o którym stanowi art. 64 ust. 1 pkt 1 uooś; 

 wydał dwie opinie w przedmiocie zakresu raportu ooś (art. 70 ust. 1 pkt 1 uooś); 

 wydał 281 opinii stwierdzających potrzebę przeprowadzenia ooś; 

 wydał 1.026 opinii stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia ooś, z czego 
w 88 przypadkach wskazano na konieczność określenia w DŚU warunków lub 
wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c uooś lub nałożenia 
obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b uooś. 

RDOŚ nie odmawiał wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 Kpa), nie pozostawiał 
wniosków bez rozpoznania (art. 64 Kpa), nie odnotowano przypadków przekazania 
wniosku zgodnie z właściwością (art. 65 Kpa), zwrotu wniosku (art. 66 § 3 Kpa) oraz 
umorzenia postępowania (art. 105 Kpa). 
W 334 przypadkach organ zastosował inne rozstrzygnięcie, w szczególności: 
– informując wnioskodawcę w 258 przypadkach, iż wskazane zamierzenie 

budowlane lub inna ingerencja w środowisko nie stanowi przedsięwzięcia 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 uooś, 

– podtrzymując stanowisko wyrażone w poprzednich opiniach (w 34 przypadkach), 
– wskazując siebie jako organ właściwy do wydania DŚU (w 20 przypadkach), 

OBSZAR 
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– informując wnioskodawcę, o kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia jako 
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w 7 przypadkach). 

(akta kontroli str. 25-80) 

2.1.2. Analiza 20 wniosków31 innych organów właściwych do wydania DŚU, co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub 
ustalenia zakresu raportu ooś i wydawanie opinii w tym zakresie wykazała m.in., że 
organ orzekał na podstawie dokumentacji, o której mowa w art. 64 ust. 2 uooś 
(tj. przekazanego wniosku o wydanie DŚU, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz 
odpowiednio wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku).  

Przedłożona dokumentacja była kompletna, poza dwoma postępowaniami, 
w których KIP nie zawierała wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów: 

 w postępowaniu pn. Montaż instalacji technologicznej do komponowania, 
uszlachetniania i preparacji olejów smarnych pomimo dwukrotnego wezwania do 
uzupełnienia materiału dowodowego inwestor nie uzupełnił KIP. W wyniku 
powyższego RDOŚ wydał opinię stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i co do zakresu raportu ooś, na 
podstawie art. 64 ust. 3 uooś. Do dnia 20.12.2019 r. organ nie rozpatrywał – 
w następstwie wydania powyższej opinii - wniosku o uzgodnienie warunków 
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wymagającego uzyskania DŚU (art. 
77 ust. 1 pkt 1 uooś), ani nie podejmował innych działań (np. zmierzających do 
zweryfikowania prawidłowości postępowania organu właściwego do wydania 
DŚU i ewentualnego zgłoszenia stwierdzonych nieprawidłowości do GDOŚ 
w celu uruchomienia art. 76 uooś32). Jak wyjaśnił Naczelnik WZŚ: RDOŚ nie 
otrzymał wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin i tym samym nie uzgadniał 
warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji technologicznej do 
komponowania, uszlachetniania i preparacji olejów smarnych” w trybie art. 77 
ust. 1 pkt 1 uooś. Nie podejmowano żadnych działań zmierzających do 
weryfikacji czynności organu prowadzącego postępowanie ze względu na brak 
podstaw prawnych; 

 w postępowaniu pn. Wydobywanie kredy jeziornej ze złoża Rańsko w KIP nie 
określono ewentualnych wariantów przedsięwzięcia (art. 62a ust. 1 pkt 4 uooś), 
a przed wydaniem opinii w ww. sprawie RDOŚ nie wezwał do uzupełnienia 
dokumentacji w powyższym zakresie. Naczelnik WZŚ brak wezwań do 
uzupełnienia KIP wyjaśnił: przyjęto, że jeżeli karta ma zawierać opis 
ewentualnych wariantów, to nie jest to wymóg obligatoryjny. Ponadto, wzięto pod 
uwagę specyfikę przedsięwzięcia, które polega na wydobywaniu złoża kredy 
jeziornej: 
- złoże jest zlokalizowane w konkretnym miejscu – brak możliwości 

wariantowania w zakresie lokalizacji,  
- technologia prac, która będzie wykonywana podczas eksploatacji, jest 

standardowa, wielokrotnie praktykowana, a oddziaływania rozpoznane, nie 

                                                      
31 W tym: 2 opinie co do zakresu raportu (opinia wydana w trybie art. 75 ust. 5 uooś), 7 opinii co do potrzeby sporządzenia 
ooś, 7 opinii co do braku potrzeby sporządzenia ooś oraz 4 opinie co do braku potrzeby sporządzenia ooś ze wskazaniem 
warunków do ujęcia w DŚU. 

32 Zgodnie z art. 76 ust. 1 uooś  w brzmieniu obowiązującym od 24.09.2019 r. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 
2-4, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje 
wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Wcześniej obowiązek 
ten był nałożony na GDOŚ - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje 
wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 
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pozostawiające wątpliwości co do ich zakresu (wydobywanie odkrywkowe) – 
brak możliwości wariantowania technologicznego. 

Każdorazowo w przypadku potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego RDOŚ 
wzywał do złożenia wyjaśnień, w trybie art. 50 § 1 Kpa33, a podejmowane w rdoś 
działania zapewniały złożenie przez wnioskodawców wszystkich wymaganych 
dokumentów oraz informacji i danych.  

(akta kontroli str. 508-547, 573-575) 

2.1.3. W badanych postępowaniach co do potrzeby przeprowadzenia ooś nie 
odnotowano informacji lub danych przekazanych przez stronę społeczną 
(mieszkańców, organizacje społeczne, ekologiczne itp.); przy procedowaniu 
przedmiotowych spraw korzystano natomiast z danych własnych, o których mowa 
w pkt. 1.1.7 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 508-547) 

2.1.4. Opinie były sporządzane według wzorów pism przedłożonych do stosowania 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska34, które przewidują m.in. odwołanie 
do uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 uooś. Badane opinie co do potrzeby 
sporządzenia ooś zawierały rzetelne uzasadnienie, odnosząc się do tych 
uwarunkowań. 

(akta kontroli str. 508-547, 551-558) 

2.1.5. Opinie w badanych postępowaniach były wydawane przez RDOŚ w terminie 
od 3 do 33 dni od dnia otrzymania wniosku, z tego: 

 w 13 postępowaniach w terminie ustawowym, w tym w 11 postępowaniach opinie 
zostały wydane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zgodnie z art. 64 
ust. 4 uooś, natomiast w dwóch postępowaniach, w których RDOŚ w Gorzowie 
Wlkp. wydał opinie co do zakresu raportu na podstawie art. 75 ust. 5 uooś 
w terminie nieprzekraczającym 30 dni (6 i 16 dni)35; 

 w 2 postępowaniach36 po upływie ww. terminu, przy czym strona została 
zawiadomiona o niezałatwieniu sprawy w terminie stosownie do art. 36 Kpa;  

 w 5 postępowaniach37 organ wydał opinię po upływie ustawowego terminu, 
wynikającego z art. 64 ust. 4 uooś (tj. po upływie od 15 do 24 dni od otrzymania 
wniosku) nie powiadamiając przy tym stron postępowania, wbrew art. 36 Kpa. 
Szczegółowy opis nieprawidłowości przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 508-547)  
2.1.6. W próbie objętej kontrolą RDOŚ wydał cztery opinie co do braku potrzeby 
sporządzenia ooś ze wskazaniem warunków do ujęcia w DŚU: 

 Budowa obwodnic miejscowości Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokłe Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304; 

                                                      
33 W 16 postępowaniach wzywano do uzupełnienia materiału dowodowego, z tego w dwóch 2-krotnie a w 
jednym  3-krotnie. 

34 Zeszyt metodyczny pt. „Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na 
środowisko”, wydany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2011 r. 

35 Zgodnie z art. 75 ust. 5b uooś opinię, o której mowa w ust. 4 i 5, wydaje się w drodze postanowienia w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak 
zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. – przepis ten obowiązuje od 
24.09.2019 r., wcześniej termin ten nie był określony w uooś. 

36 Postępowania nr WZŚ.4240.193.2017.AN (30 dni) i WZŚ.4240.420.2017.AN (33 dni). 

37 Tj. postępowania nr: WZŚ.4220.337.2018.DB, WZŚ.4220.88.2018.AN, WZŚ.4220.89.2018.AJ, 
WZŚ.4220.287.2018.AJ oraz WZŚ.4220.270.2018.KS. 
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 Rozbudowa zakładu Borne Forniture Sp. z o. o. o halę magazynowo-produkcyjną 
wraz z przebudową istniejącej hali i budową infrastruktury technicznej, na 
działkach 254/1, 31/1, 32/3, 253/3 ul. Złotego Smoka 23, jednostka ewidencyjna 
086101_1 m. Gorzów Wielkopolski, obręb 0007 Chróścik; 

 Budowa stacji paliw płynnych w Słubicach, 

 Budowa obiektu inwentarskiego do chowu i hodowli indyków wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 7/27 
w miejscowości Długoszyn38. 

Dla pierwszego spośród planowanych przedsięwzięć do dnia 20.12.2019 r. RDOŚ 
nie otrzymał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast dla 
pozostałych trzech organ gminy przesłał DŚU zgodnie z art. 74 ust. 4 uooś, 
w decyzjach zawarto warunki wskazane przez RDOŚ. 

(akta kontroli str. 522-523, 538-539, 544-545, 546-547, 621-633) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Nierozpatrzenie spraw w terminach ustawowych i niezawiadomienie stron 
postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. W wyniku kontroli 20 wniosków 
innych organów właściwych do wydania DŚU, co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub ustalenia zakresu raportu 
ooś i wydawanie opinii w tym zakresie, ustalono, że w pięciu postępowaniach39 
organ wydał opinię po upływie terminu 14 dni, wynikającego z art. 64 ust. 4 uooś 
(tj. ze zwłoką sięgającą 1 do 10 dni), nie zawiadamiając przy tym stron 
postępowania, wbrew art. 36 Kpa. Naczelnik WZŚ potwierdził, że we wskazanych 
postępowaniach administracyjnych wydano opinie z przekroczeniem ustawowego 
przy jednoczesnym braku powiadomienia stron postępowania o przyczynach zwłoki 
i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy. Naczelnik wyjaśnił ponadto, że: 
informacje o zwłoce w załatwieniu sprawy przekazuje się post factum, czyli po 
przekroczeniu ustawowego terminu, a przed wydaniem aktu kończącego 
postępowanie, przy czym ustawodawca nie określił terminu przekazania 
powiadomienia. W przypadkach wymienionych postępowań informowanie stron 
o przekroczeniu terminu i wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy 
w momencie, gdy opinie zostały już wydane, byłoby działaniem nieracjonalnym. 

W ocenie Izby stwierdzone nieprawidłowości o charakterze formalnym nie miały 
istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

(akta kontroli str.528-531, 534-535, 538-551, 548-550) 

2.2 Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć wymagających 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

2.2.1 W okresie objętym kontrolą RDOŚ: 

 rozpatrzył 344 wnioski o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 
wymagającego uzyskania DŚU, złożonych w trybie art. 77 ust. 2 uooś,  

 wydał 267 postanowień uzgadniających wrp, w tym w dwóch przypadkach 
przedstawiła stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ponowna ooś) oraz 
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 

                                                      
38 Odpowiednio: WZŚ.4240.193.2017.AN, WZŚ.4220.287.2018.AJ, WZŚ.4220.54.2019.AN, 
WZŚ.4220.240.2019.PK. 

39 Tj. postępowania nr: WZŚ.4220.337.2018.DB, WZŚ.4220.88.2018.AN, WZŚ.4220.89.2018.AJ, 
WZŚ.4220.287.2018.AJ oraz WZŚ.4220.270.2018.KS. 
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w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

 w 33 przypadkach odmówił uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, 

 w przypadku dziewięciu spraw nie zastosował żadnego rozwiązania (dziewięć 
spraw jest w toku). 

(akta kontroli str. 81-95) 

2.2.2. Analiza 20 postępowań w sprawie uzgodnienia przez RDOŚ wrp wykazała 
m.in., że: 

 we wszystkich ww. postępowaniach organ orzekał na podstawie kompletnej 
dokumentacji wskazanej w art. 77 ust. 2 uooś40; 

 każdorazowo w przypadku potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego 
wzywano wnioskodawców w trybie art. 50 § 1 Kpa do uzupełnienia złożonego 
wniosku bądź do złożenia wyjaśnień41, natomiast w jednym przypadku 
wezwano wnioskodawcę na podstawie art. 77 ust. 2 uooś do przedłożenia 
stosownego raportu42; 

 w badanych postępowaniach prawdziwość zamieszczonych w raporcie ooś 
informacji i danych oraz jego wyników weryfikowano w sposób opisany w pkt. 
1.1.7. oraz 2.3.2 wystąpienia. W przypadku jednego postępowania43 rdoś 
wykorzystała w trakcie procedowania wniosku o uzgodnienie wrp materiały 
przekazane przez stronę społeczną; 

 we wszystkich 20 analizowanych sprawach RDOŚ wydał postanowienia 
(uzgadniające wrp lub odmawiające uzgodnienia wrp) w oparciu o weryfikację 
danych zawartych w raportach ooś;  

 postanowienia były wydawanie w terminie od 9 do 401 dni; w przypadku 
12 postępowań (stanowiących 60,0% objętych badaniem), RDOŚ wydał 
postanowienia dochowując terminu wskazanego w art. 77 ust. 6 uooś, tj. 30 dni 
od dnia otrzymania dokumentacji44 wskazanej w wniosku zgodnie z art. 97 ust. 
6 uooś; natomiast w ośmiu postępowaniach organ wydał postanowienie po 
upływie ww. terminu, nie zawiadamiając przy tym stron postępowania, wbrew 
art. 36 Kpa - co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości; 

 w przypadku 16 spraw, RDOŚ zgodnie z art. 74 ust. 4 uooś otrzymał od 
właściwego organu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną 
przez ten organ, a w czterech przypadkach45 w dokumentacji rdoś brak było 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w przypadku dwóch 
spraw46 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez właściwy 

                                                      
40 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony, albo informację o jego braku. 
41 Dotyczy 15 postępowań: WOOŚ-II.4242.47.2017.PT, WZŚ.4242.5.2016.AJ, WOOŚ-II.4242.48.2016.KS,  
WOOŚ-II.4242.68.2017.KS, WZŚ.4221.10.2018.DB, WZŚ.4221.29.2018.KS, WZŚ.4242.6.2016.PT, 
WZŚ.4221.5.2018.PT, WZŚ.4221.6.2019.AJ, WZŚ.4242.11.2016.PK, WZŚ.4242.20.2016.NC, 
WZŚ.4242.23.2017.KS, WZŚ.4242.3.2017.SL, WZŚ.4242.49.2017.SL, WZŚ.4242.85.2017.PK. 
42 Dotyczy sprawy WZŚ.4221.37.2018.SL „Zalesienie gruntów na działkach: obręb Stołuń - działka nr 2019/3, obręb Pszczew - 
działki nr 2063/1, 2064/3, obręb Rańsk - działki nr 2150/3, 2151/1, 2152/1, 2163/1, obręb Janowa - działka nr 2169/1, obręb 
Borowy Młyn - działki nr 2111/4, 2111/8, 2137”. 

43 Sprawa WZŚ.4221.5.2018.PT „Budowa farmy fotowoltaicznej Krzywczyce o mocy wytwórczej do 15MW na dz nr ew. 99/3 
obręb 0003 Krzywczyce w rejonie miejscowości Krzywczyce (woj. Lubuskie, powiat żagański gmina Niegosławice) wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną…”. 

44 Wskazanej w art. 77 ust. 2 uooś, tj.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony, albo informację o jego braku. 

45 Sprawy nr: WZŚ.4242.109.2017.SL, WZŚ.4242.23.2017.KS, WZŚ.4221.6.2019.AJ, WZŚ.4242.49.2017.SL. 

46 Sprawy nr: WZŚ.4242.20.2016.NC, WZŚ.4221.52.2018.PK. 
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organ były sprzeczne z zapisami postanowień wydanych przez RDOŚ 
(postanowienia określały wrp, natomiast wydano decyzje odmawiające zgody 
na realizację przedsięwzięcia).  

Naczelnik WZŚ wyjaśnił, iż zgodnie z przepisem art. 74 ust. 4 uooś to organ 
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie 
organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem. 
RDOŚ nie posiada wiedzy, czy dana decyzja została już wydana czy też nie. 
Ponadto RDOŚ nie podejmował żadnych czynności w przypadku niezgodności 
treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wydanymi postanowieniami 
uzgadniającymi wrp. 

NIK zauważa, że pomimo braku takiego obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa, rdoś winien monitorować proces otrzymywania DŚU od organu ją 
wydającego, tak aby mógł sprawdzić jej zgodność z warunkami uzgodnienia 
określonymi w wydanym postanowieniu. Zgodnie bowiem z art. 76 ust. 1 uooś 
(w brzmieniu obowiązującym od 24.09.2019 r.) w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-447, lub 
organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor 
ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności 
wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Wcześniej obowiązek ten ciążył na 
GDOŚ.  

(akta kontroli str. 634-690, 691-692, 693-694, 695-696, 756-758) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W przypadku ośmiu spraw48 stanowiących 40% objętych badaniem, RDOŚ wydał 
postanowienia dotyczące uzgodnienia wrp bądź braku takiego uzgodnienia, 
z naruszeniem terminu 30 dni oraz nie powiadomił o niedotrzymaniu terminu strony. 
Przekroczenia ww. terminu wyniosły od dwóch do 371 dni. Zgodnie z art.  77 ust 6 
uooś w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 
(tj.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 
informację o jego braku) regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki 
realizacji przedsięwzięcia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kpa stosuje się odpowiednio. 

Naczelnik WZŚ wyjaśnił, iż wydanie przedmiotowych postanowień z naruszeniem 
ustawowego terminu oraz brak zawiadomień, o których mowa w art. 36 Kpa, 
wynikały ze szczególnie skomplikowanego charakteru spraw, dużej ilości 
prowadzonych postępowań administracyjnych, a także braku etatów. Brak 

                                                      
47 starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;  dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; wójt, 
burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 
48 WOOŚ-II.4242.47.2017.PT „Budowa zespołu domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w 
miejscowości Długie, na terenie gminy Strzelce Krajeńskie”, WOOŚ-II.4242.68.2017.KS „Budowa wiaty magazynowo-
garażowej na terenie działek nr 88/2, 90/3, 220/1 w obrębie 3 Mystki, gm. Lubiszyn”, WZŚ.4221.29.2018.KS „Budowa linii 
galwanicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanej na działkach 303 i 304 w Gubinie obręb 10 w województwie 
lubuskim”, WZŚ.4221.6.2019.AJ „Budowa stacji paliw płynnych w Słubicach ul. 1-go Maja, dz. nr ewid. 720/1”, 
WZŚ.4242.109.2017.SL „Budowa elektrowni fotowoltanicznej "EPV Żarki Małe-1"o mocy do 1.0 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działce nr ewid. 120/4, 122/2 obręb Żarki Małe, gmina Trzebiel”, WZŚ.4242.11.2016.PK „Realizacja zakładu 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, przetwarzania 
odpadów metali z odzyskiem metali szlachetnych oraz punktu zbierania odpadów, w tym złomu, zlokalizowanego na terenie 
działki nr 62/5 przy ul. Daszyńskiego w Sulęcinie”, WZŚ.4242.117.2017.AJ „Budowa budynku inwentarskiego do tuczu brojlera 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat Gorzowski, województwo 
lubuskie”, WZŚ.4242.49.2017.SL „Wykonanie i eksploatacja kopalni kruszywa naturalnego "Dobre" na działkach nr 157/1, 
157/2, 157/3 obręb Dobre nad Kwisą gmina Żagań. 
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zawiadomień w przypadku kilkudniowych opóźnień wynikał z wyboru pomiędzy 
przygotowaniem i wysłaniem zawiadomienia, co powodowałoby odłożeniem innych 
spraw i opóźnienie ich realizacji, a przygotowaniem dokumentu (decyzji, 
uzgodnienia, opinii) i zakończeniem sprawy w ustawowym terminie. Naczelnik 
zadeklarował jednocześnie, iż w przyszłości w przypadku przekroczenia 
ustawowego terminu będziemy zawiadamiać wnioskodawców zgodnie z ww. 
przepisem Kpa. 

 (akta kontroli str. 691-692, 693-694, 695-696, 640-642, 652-
654, 658-660, 664-666, 685-687, 673-675, 688-690, 756-758) 

 

2.3 Rozpatrywanie przez RDOŚ wniosków co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 dla przedsięwzięć innych niż 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
wydawanie postanowień w tym zakresie i uzgadnianie 
warunków realizacji ww. przedsięwzięć 

2.3.1. W okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2019 r. RDOŚ rozpatrzył 110 spraw co do 
potrzeby przeprowadzenia ooś na obszar Natura 2000, w tym: 
– w 105 postępowaniach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia ooś Natura 

2000, stosownie do art. 97 ust. 5 uooś, 
– w dwóch przypadkach stwierdził obowiązek przeprowadzenia ooś Natura 2000 

stosownie do art. 97 ust. 1 uooś, przy czym jedno z postanowień RDOŚ zostało 
uchylone przez GDOŚ, 

– jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania na podstawie art. 64 Kpa, 
– jeden wniosek przekazano zgodnie z właściwością na podstawie art. 65 Kpa, 
– jedno postępowanie umorzono na podstawie art. 105 Kpa. 

W odniesieniu do jednego z ww. postanowień RDOŚ o obowiązku przeprowadzenia 
ooś na obszar Natura 2000 złożono zażalenie. W jego wyniku organ odwoławczy 
uchylił zaskarżone postanowienie w całości (na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa)  
i orzekł co do istoty sprawy, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia ooś49. 
RDOŚ nie wydawał postanowień w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia, ani postanowień odmawiającego uzgodnienia wrp (art. 98 ust. 1 i 3 
uooś). Sprawy (przedsięwzięcia) nie były opiniowane przez regionalną komisję 
ds. ocen oddziaływania na środowisko lub Krajową Komisję ds. Ocen Oddziaływania 
na Środowisko. 

(akta kontroli str. 96-103) 

2.3.2. Analiza 15 postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 wykazała m.in., że: 

 w 13 postępowaniach (tj. 86,7%) organ orzekał na podstawie kompletnej 
dokumentacji; każdorazowo – w przypadku potrzeby uzupełnienia materiału 
dowodowego – RDOŚ wzywał do usunięcia braków na podstawie art. 64 § 2 
Kpa, bądź do złożenia wyjaśnień, w trybie art. 50 § 1 Kpa50; natomiast w dwóch 

                                                      
49 RDOŚ w Gorzowie Wlkp. postanowił w I instancji o obowiązku przeprowadzenia ooś na obszar Natura 2000 i 
zakresie raportu ooś (art. 97 ust. 1 i 3 uooś), natomiast GDOŚ w II instancji, w wyniku przeprowadzenia 
postępowania zażaleniowego, wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia ooś na obszar Natura 
2000. 

50 W 4 postępowaniach wzywano do uzupełnienia wniosku na podstawie art. 64 § 2 Kpa, w tym dodatkowo w 
jednym postępowaniu, do wyjaśnień w trybie art. 50 § 1 Kpa oraz w jednym postępowaniu dwukrotnie wzywano 
do złożenia wyjaśnień, w tym wnioskodawcę i właściwego burmistrza. 
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postępowaniach karty informacyjne przedsięwzięcia nie były kompletne - opis 
nieprawidłowości przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości; 

 w badanych postępowaniach prawdziwość przekazanych informacji i danych (np. 
KIP) weryfikowano w oparciu o własną bazę informacji, w szczególności:  
– bazę danych GIS zawierającą m.in. lokalizacje siedlisk i gatunków obszarów 

Natura 2000, w tym gatunków objętych ochroną strefową, 
– ustanowione zarządzeniami plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000 

oraz plany ochrony rezerwatów przyrody, 
– programy ochrony przyrody otrzymane w ramach obowiązujących planów 

urządzenia lasu dla nadleśnictw, 
– wyniki inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 prowadzonych przez 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 
– dokumentacje projektowe sporządzone na potrzeby wykonywanych planów 

ochrony rezerwatów przyrody, 
– publikacje własne, np. „Obszary Natura 2000 w Województwie Lubuskim”, 
– literaturę fachową będącą w posiadaniu rdoś, np. klucze i atlasy do 

oznaczania roślin, zwierząt, grzybów, fitocenoz roślinnych, czerwone księgi 
i listy gatunków zagrożonych rzadkich i ginących, podręczniki ochrony siedlisk 
i gatunków Natura 2000, „Gatunki obce w faunie polskiej”, monografie 
przyrodnicze i inne, 

– portale internetowe, m.in. Geoportal, Geoserwis, Bank Danych o Lasach; 

 postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia ooś na obszar Natura 200051 
zostało rzetelnie uzasadnione, tj. zawierało informacje o uwarunkowaniach, 
o których stanowi art. 63 ust. 1 uooś oraz uwzględniono w nim również 
uwarunkowania wynikające z art. 97 ust. 1 uooś; 

 w 14 postępowaniach (tj. 93,3%), RDOŚ wydał postanowienia dochowując 
terminu 14 dni od dnia otrzymania wniosku zgodnie z art. 97 ust. 6 uooś; 
natomiast w jednym postępowaniu organ wydał postanowienie po upływie 
terminu przewidzianego ustawą (15 dni od otrzymania wniosku) nie 
zawiadamiając przy tym stron postępowania, wbrew art. 36 Kpa - opis 
nieprawidłowości przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości; 

 w jednym przypadku (Przeprowadzenie festiwalu muzycznego pn. „Garbicz 
Festival”) organ odwoławczy (GDOŚ) uchylając zaskarżone postanowienie 
RDOŚ o obowiązku przeprowadzenia ooś na obszar Natura 2000 i zakresie 
raportu ooś oraz orzekając o braku potrzeby przeprowadzenia ooś wskazał m.in. 
z uwagi na rodzaj, krótkotrwały charakter przedsięwzięcia (festiwal muzyczny) 
oraz rozwiązania chroniące środowisko należało uznać, iż nie będzie ono 
znacząco negatywnie oddziaływać na siedlisko przyrodnicze, a także gatunki 
fauny będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Rynna Jezior 
Torzymskich. Ponadto GDOŚ, odmiennie od organu I instancji, uznał iż 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na obszar Natura 
2000 Dolina Ilanki. Rozbieżność w ocenie dotyczyła prawdopodobieństwa, iż 
wskutek wzrostu ilości ścieków oczyszczalnia gminna nie będzie w stanie 
zapewnić właściwych parametrów zrzucanych do rzeki Ilanki ścieków; 

 nie odnotowano zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę wznowienia 
postępowań na podstawie art. 145 § 1 Kpa. 

(akta kontroli str. 577-620) 

                                                      
51 Nr WPN-II.43.18.2017.DJ1 z 20 czerwca 2017 r. 
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W okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2019 r. w odniesieniu do jednego 
przedsięwzięcia (pn. Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wraz z infrastrukturą na dz. nr 143/1 o. Górki, gmina Santok) postanowiono 
o potrzebie sporządzenia ooś na obszar Natura 2000 i zakresie raportu ooś52. 
Do dnia kontroli akt sprawy (28.10.2019 r.) do RDOŚ nie wpłynął przedmiotowy 
raport. 

(akta kontroli str. 589-590) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nierozpatrzenie spraw w terminach ustawowych i niezawiadomienie stron 
postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie.  
W wyniku kontroli 15 wniosków co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, ustalono, że w jednym 
postępowaniu organ wydał postanowienie po upływie terminu 14 dni, wynikającego 
z art. 97 ust. 6 uooś (tj. ze zwłoką jednego dnia), nie powiadamiając przy tym stron 
postępowania, wbrew art. 36 Kpa. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Ochrony 
Przyrody i Obszarów Natura 2000 odnośnie niedochowania terminu z art. 97 ust. 6 
uooś wynika, że: z uwagi na złożony stopień trudności postępowania 
administracyjnego (…) oraz konieczność dwukrotnego wezwania (…) wnioskodawcy 
do uzupełnienia akt sprawy i dokonania szczegółowej analizy poszczególnych 
dokumentów, postanowienie o braku potrzeby oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 zostało wydane zaledwie 1 dzień po upływie ustawowego terminu (…). 
W przedmiotowym postępowaniu na skutek przeoczenia pracownika nie 
zastosowano środka informacyjnego, o którym mowa w art. 36 § 1 Kpa. Jednak 
należy (…) podkreślić, iż zwłoka w terminie 1 dnia w wydaniu postanowienia nie 
miała żadnego znaczenia w przedmiocie załatwienia sprawy, z uwagi na 
zawieszenie postępowania głównego prowadzonego przez organ wydający decyzję 
stanowiącą ostateczne zezwolenie na realizację przedsięwzięcia. 

W ocenie Izby stwierdzone nieprawidłowości o charakterze formalnym nie miały 
istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

(akta kontroli str. 583-584, 617-620) 

2. W dwóch postępowaniach sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 (spośród 15 objętych kontrolą) przedłożone karty informacyjne 
przedsięwzięcia nie były kompletne, tzn.: 

 w postępowaniu nr WPN-II.43.5.201753  – w KIP nie określono przedsięwzięć 
realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 
lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem (art. 62a ust. 1 pkt 
11 uooś) oraz przewidywanych ilości wytwarzanych odpadów (art. 62a ust. 1 pkt 
13 uooś); 

 w postępowaniu nr WPN-II.43.37.2016.DJ154  – w KIP nie wskazano powierzchni 
zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną (art. 3 ust. 
1 pkt 5 lit. b uooś), ewentualnych wariantów przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt 5 
lit. d uooś), rozwiązań chroniących środowisko (art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. f uooś) oraz 

                                                      
52 Postanowienie z 20.06.2017 r. 

53 Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku letniskowego oraz budynku gospodarczego. 

54 Przedsięwzięcie polegające na wycince 278 szt. drzew. 
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rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (art. 3 ust. 1 pkt 5 
lit. g uooś). 

We wskazanych wyżej sprawach organ nie wzywał do uzupełnienia kart 
informacyjnych i wydał postanowienia w oparciu o przedłożone przez 
wnioskodawców dokumenty. Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów 
Natura 2000 uzasadniając brak wezwania wnioskodawców do uzupełnienia 
dokumentacji w ww. sprawach wyjaśnił, że każde postępowanie dotyczące badania 
oceny wpływu planowanego działania (inwestycyjnego lub o charakterze 
infrastrukturalnym) na cele ochrony obszaru Natura 2000 ma charakter 
indywidualny i zdeterminowany jest m.in. uwarunkowaniami takimi jak: skala i rodzaj 
przedsięwzięcia czy jego położenie w obszarze chronionym. Aktualnie kluczową 
rolę przy dokonywaniu rozstrzygnięć w zakresie postępowań, o których mowa w art. 
97 ust. 1 lub ust. 5 uooś, oprócz akt samej sprawy odgrywa posiadana przez organ 
własna baza danych przyrodniczych (tj. wyniki inwentaryzacji terenowych) siedlisk 
i gatunków będących przedmiotem ochrony, a także narzędzia informatyczne 
w postaci rządowych witryn internetowych zawierających dane przestrzenne (np. 
Geoserwis czy Geoportal). Posiadając taki zasób wiedzy środowiskowej i danych 
przestrzennych możliwe jest precyzyjniejsze określanie stanu faktycznego przez 
organ w każdym postępowaniu ocenowym, przy zachowaniu procedury 
i jednoczesnej dbałości o słuszny interes publiczny lub interes strony. Mając 
powyższe na uwadze dwa przedmiotowe postanowienia nie wymagały wezwania 
wnioskodawców do uzupełnienia KIP, bowiem sam rodzaj ocenianych 
przedsięwzięć w toku postępowania, a co za tym idzie generowanych przez nie 
wpływów i oddziaływań, a także posiadana przez organ wiedza środowiskowa 
i przestrzenna pozwalały na dokonanie rozstrzygnięcia bez konieczności 
szczegółowego i drobiazgowego (często wielokrotnego) uzupełnienia karty 
informacyjnej przedsięwzięcia. 
Zdaniem NIK, w ww. postępowaniach, RDOŚ wydał jednak postanowienia 
w oparciu o niepełne informacje i dane. O ile bowiem organ mógłby teoretycznie 
dysponować danymi o innych przedsięwzięciach realizowanych na danym terenie, 
to tylko inwestor mógłby podać dane dotyczące odpadów, zajmowanej powierzchni, 
wariantów przedsięwzięcia itp. 

(akta kontroli str. 681-582, 585-586, 617-620) 

Działania RDOŚ związane z opiniowaniem potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania lub zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000, a także uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia prowadzone były 
prawidłowo i rzetelnie na podstawie niezbędnej, wskazanej w odpowiednich 
przepisach dokumentacji - za wyjątkiem dwóch przypadków dotyczących 
postępowań w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, gdzie 
organ wydał postanowienia w oparciu o niepełną dokumentację (niekompletne karty 
informacyjne przedsięwzięcia) nie wzywając do jej uzupełnienia.  
RDOŚ wydawał postanowienia i opinie z zachowaniem odpowiednich terminów 
wskazanych w uooś (w przypadku 75 % spraw objętych kontrolą). Natomiast 
w pozostałych 25% spraw naruszone zostały wskazane ustawowo terminy, a RDOŚ 
nie zawiadomił stron o niezałatwieniu sprawy w terminie do czego był zobowiązany 
na podstawie art. 36 Kpa. 
 

OCENA CZĄSTKOWA 
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3. Postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej 
 

W kontrolowanym okresie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. uczestniczył w dwóch 
postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącym przedsięwzięć pn.:  

 Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów nad rzeką Odrą i jej kanałem 
przeciwpowodziowym w ciągu linii kolejowej nr 6078 (nr linii kolejowej po stronie 
niemieckiej) i linii kolejowej nr 203 (nr linii kolejowej po stronie polskiej), 

 Eksploatacja odkrywkowa złoża węgla brunatnego „Gubin” (postępowanie 
zawieszone 2.08.2016 r.). 

W każdej z ww. spraw wpłynął do RDOŚ kompletny wniosek o wydanie DŚU 
odpowiednio w dniu 10.08.2017 r. i 30.11.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp.:  

 wydał postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko (tgoś) i ustalił zakres 
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania oraz obowiązek 
sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku niemieckim, ze 
względu na możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Republiki 
Federalnej Niemiec (w trybie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a uooś); 

 poinformował Generalnego Dyrektora o możliwości tgoś i przekazał kartę 
informacyjną przedsięwzięcia (art. 108 ust. 1 pkt 2 uooś). 

Ww. postanowienie zostało wydane odpowiednio 6 dnia i 13 dnia od wpływu 
wniosku, tj. w terminie ustawowym (art. 108 ust. 2 uooś). W próbie kontrolowanych 
postępowań o wydanie DŚU ww. postępowania były jedynymi, w których 
wskazywano na możliwość znaczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, przy czym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. Eksploatacja 
odkrywkowa złoża węgla brunatnego „Gubin” wnioskodawca z części dotyczącej 
tego rodzaju oddziaływania wpisał: przeprowadzone dotychczas badania nie 
wskazują, by możliwe było oddziaływanie transgraniczne. Mimo to, ze względu na 
bliskość granicy z Niemcami i duże zainteresowanie społeczne przedsięwzięciem 
wskazane byłoby przeprowadzenie postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

W pierwszym postępowaniu strona niemiecka nie była zainteresowana 
uczestnictwem w tgoś, nie spodziewała się takiego oddziaływania w wyniku 
realizacji inwestycji55, natomiast w drugim wyraziła deklarację uczestnictwa i zgłosiła 
uwagi dotyczące KIP oraz wskazała zagadnienia konieczne do uwzględnienia w 
dokumentacji ooś (m.in. obszar oddziaływania na środowisko, w tym na Nysę 
Łużycką i terytorium Republiki Federalnej Niemiec, z perspektywy hydrologicznej). 
Ww. zagadnienia zostały uwzględnione przy określeniu zakresu raportu w drodze 
postanowienia, jednak postępowanie zostało umorzone.  

(akta kontroli str. 104, 301, 238, 448-450) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
55 Dnia 10.11.2017 r. uzyskano stanowisko strony narażonej na możliwość oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze.  

 

4. Wprowadzanie danych i informacji do bazy danych 
o ocenach oddziaływania na środowisko 

4.1. W rdoś prowadzona jest baza danych ooś, w której ujęto 292 postępowania 
prowadzone przez RDOŚ (według wpływu wniosków w okresie od 01.01.2016 r. do 
30.06.2019 r.), w tym:  

 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko - 5 postępowań;  

 potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko – 182 postępowania;  

 w sprawie ponownej oceny oddziaływania – 5 postępowań; 

 oceny oddziaływania środowiska na obszar Natura 2000 – 100 postępowań,  

tj. o ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, 
z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
(192) i ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (100), 
stosownie do art. art. 128 ust. 1 pkt 1 lit. b i c uooś.  
W ww. okresie do rdoś wpłynęły wnioski, które zakończyły się: wydaniem 192 DŚU 
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko albo bez przeprowadzenia 
ooś, stwierdzeniem braku potrzeby przeprowadzenia ooś Natura 2000 stosownie do 
art. 97 ust. 5 uooś (105 postępowań) albo stwierdzeniem obowiązku 
przeprowadzenia ooś (jedno postępowanie) - opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 722-728, 746-747) 

4.2. W bazie ooś  widoczne są następujące elementy: data złożenia wniosku, nazwa 
organu właściwego do wydania decyzji, nazwy organów działających 
w porozumieniu, znak sprawy, nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja przedsięwzięcia, 
kwalifikacja przedsięwzięcia w oparciu o (podstawa prawna), uszczegółowienie 
zakresu przedsięwzięcia, możliwość transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, liczba stron 
większa od 20, przedsięwzięcie na terenie zamkniętym, przedsięwzięcie na 
obszarach morskich, wymagany udział organu Inspekcji Sanitarnej; informacja 
dotycząca wnioskującego podmiotu. Możliwe jest pozyskanie z bazy ooś informacji 
w zakresie złożonej do wniosku dokumentacji, tj. karty informacyjnej 
przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko, wypisu z rejestru gruntów, 
kopii mapy ewidencyjnej, mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo umieszczany 
jest skan karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile taka była składana, w I grupie 
brak)56. Spośród 13 postępowań objętych kontrolą, w których przeprowadzono ooś, 
informacje i dane:  

 zostały wprowadzone w terminie 30 dni od ich wytworzenia lub wpływu do rdoś, 
a te które zostały wytworzone lub wpłynęły w 2016 r. - w terminie do końca 
marca 2017 r. – jedno postępowanie,  

 z naruszeniem ww. terminów – 10 postępowań,  

 nie zostały zamieszczone – w zakresie dwóch postępowań. 

- opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
                                                      
56 Data zamieszczenia dokumentów w bazie ooś dostępna jest poprzez historię profilu pracownika wprowadzającego dane do 
bazy ooś. Nie ma innej możliwości weryfikacji daty wprowadzenia dokumentów do bazy ooś.   
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 (akta kontroli str. 699-721, 722-745) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W bazie ooś nie ujęto sześciu postępowań z zakresu ocen oddziaływania 
przedsięwzięć na Natura 2000 oraz pięciu postępowań, w których wydano DŚU, 
pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 128 ust. 1 pkt 1 lit. b i c uooś. 
W próbie objętej kontrolą stwierdzono nieujęcie w bazie ooś dwóch postępowań. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika ww. sytuacja wynika z braku przekazania 
ww. do publikacji w bazie ocen przez pracowników na skutek: niedopatrzenia 
pracowników, natężenia prac związanych z dużą ilością prowadzonych postępowań 
oraz zmian w zatrudnieniu pracowników w obrębie Wydziału.  

(akta kontroli str. 699-721, 722-748) 

2. Spośród 13 postępowań objętych kontrolą, w których przeprowadzono ooś, 
10 zostało wprowadzonych do bazy ooś po terminie, tj. po upływie 30 dni od ich 
wytworzenia lub wpływu do rdoś, a te które zostały wytworzone lub wpłynęły  
w 2016 r. – po marcu 2017 r.57. Z wyjaśnień Naczelnika WZŚ wynika, że przyczyną 
tego stanu rzeczy była: duża ilość prowadzonych postępowań administracyjnych, 
niedopatrzenie pracownika prowadzącego postępowanie, brak etatów. 

(akta kontroli str. 699-721, 725-745, 749-750) 

RDOŚ zamieścił w bazie ooś informacje o większości postępowań i dane 
o dokumentacji (96%); jedynie niewielka część (4%) nie została ujęta w tej bazie. 
Natomiast nieterminowo zamieszczono w bazie ooś ww. informacje (77% 
postępowań objętych szczegółowym badaniem).  

 

5. Zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach 
danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, wszystkich wymaganych 
dokumentów sporządzanych w ramach postępowań o 
wydanie DŚU 

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. prowadzono 
publicznie dostępny wykaz danych w formie elektronicznej i udostępniono go 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Karty informacyjne sporządzone zostały zgodnie 
ze wzorem podanym w rozporządzeniu w sprawie wzoru oraz zawartości i układu 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie58. Zostały one zamieszczone w PDWD i zawierały 
rzetelne informacje. Na podstawie 52 dokumentów ustalono, że w większości 
przypadków (85%) nastąpiło to w terminie 14 dni od wytworzenia dokumentów 
w rdoś lub wpływu do rdoś (obowiązek wprowadzono od dnia 1 stycznia 2017 r.), 
w tym: 

 13 wydanych DŚU,  

 10 postanowień w sprawie potrzeby przeprowadzania ooś,  

 jednym postanowieniu w trybie art. 108 ust. 1 pkt 1 uooś (postanowieniach 
o przeprowadzeniu postępowania w sprawie tgoś),  

                                                      
57 Art. 129 ust. 1 uooś (obowiązuje od 1.01.2017 r.) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 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 niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936 ze zm.). 

58 Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1249 ze zm. 
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 dwóch postanowień o obowiązku przeprowadzenia ooś na obszar Natura 2000, 

 10 wniosków o wydanie DŚU, a trzy po terminie, 

 osiem raportów ooś, a pięć z opóźnieniem. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

RDOŚ w PDWD nieterminowo zamieścił dane o ośmiu badanych dokumentach, tj. 
trzech wnioskach o wydanie DŚU59 i pięciu raportach ooś60. Nastąpiło to po upływie 
14 dni od wytworzenia dokumentów w rdoś lub wpływu do rdoś (art. 21 ust. 4 uooś, 
obowiązek wprowadzono od dnia 1 stycznia 2017 r.). Z wyjaśnień Naczelnika WZŚ 
wynika, że przekazywanie dokumentów do publikacji z opóźnieniem, co 
powodowało nieterminowe zamieszczanie danych w publicznie dostępnym wykazie 
danych wynikało z: dużej liczby prowadzonych postępowań administracyjnych, 
niedopatrzenia pracownika prowadzącego postępowanie, braku etatów.   
 
RDOŚ zamieścił w PDWD informacje o wszystkich kontrolowanych postępowaniach, 
w większości badanych przypadków nastąpiło to terminowo (85%), część 
postępowań (15%) została ujęta w PDWD nieterminowo. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

NIK nie formułuje uwag. 

 Prowadzenie postępowań z zachowaniem terminów określonych przepisami 1.
prawa, a w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamiane 
wnioskodawcy stosownie art. 36 Kpa;  

 Wydawanie postanowień w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 2.
Natura 2000 w oparciu o pełną dokumentację (kompletne karty informacyjne 
przedsięwzięcia), a w wypadku stwierdzenia braków w KIP wzywanie do jej 
uzupełnienia; 

 Ujęcie w bazie ocen oddziaływania na środowisko informacji o prowadzonych 3.
postępowaniach; 

 Zapewnienie zamieszczania w bazie ooś i PDWD terminowo dokumentów 4.
i informacji dotyczących postępowań. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
59 1) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Torzym na działce o nr ewid. 122/3, obręb 0073 Torzym, powiat 
sulęciński, 2) Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działce nr 83/4 oraz 83/6 w obrębie 
7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. 3) Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek DN 1000.  

60 1) Budowa "pod klucz" linii 110kV pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek wraz z budową pól liniowych i pola sprzęgła 
110 kV - Etap I, 2) Budowa instalacji do pirolizy osadu na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Kostrzynie nad Odrą 
na działce nr 63/46 obręb 7-Zatorze Fabryczne, 3) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Torzym na działce o 
nr ewid. 122/3, obręb 0073 Torzym, powiat sulęciński, 4) Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest na działce nr 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7-Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., 5) Budowa stacji 
elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik Plewiska. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Zielona Góra, dnia 21 stycznia 2019 r. 
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