UZASADNIENIE

I. Częśćogólna - wyjaśnienie potľzeby ĺ celu wydania ľozporządzenia.

Pľojekt rozpotządzenia Rady Ministľów w spľawie pľzedsięwzięć mogących znacząco
ođdziaływaóna śľodowiskopľocedowany jest w związl<u z art. 12 pkt l ustawy z dnia
9 paŹdziemika 2015 r. o zmiąnie ustawy o udostępnianiu infoľmacji o środowiskui jego
ocłlronie, udziaĺe społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanią
ną śľodowisko(Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), tj. wobec pośľedniejzmiany upoważnienia
ustawowego _ art. 60 ustawy z đnía3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu infoľmacji
o śľodowiskui jego ocłlľonie,udziale społeczeństwą w ochľonie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowiska (Dz. U. z2018 t. poz.208I, ze zm) - dalej ustawa ooś.

PĄekt rczporuądzenia ma na celu przede wszystkim:
_ wypełnienie ustawowej delegacji do jego wydania, zawartej

w art. 60 ustawy ooś,który
Ministľów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko
przeđsięwzięćoraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, okľeśli,w dľodze

stanowi,

żę Rada

rczporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze lub potencj a|nie znacząco oddziaływać
na środowisko oraz prz1padki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwaliÍikowane jako
przedsięwzięcia mo gą ce zrLacząco o ddziaływaó na środowisko,
_wykonanie wyľoku Trybunału Sprawiedliwości Unii Euľopejskiej z dnia 31 maja 2018 r.
w spľawie C-526lI6 Komisji Euľopejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej _ wiercenia w
celu poszukiwania lub rozpoznawania złőŻ gazu łupkowego,
_ wpľowadzenie zmian mających na celu zapewnienie pełnej transpozycji pľawa
wspólnotowego, takŻe w przypadku pľzepisów, co do lĺtóľych Komisja Europejska

nie

zgłosLładotąd Żadnych zarzlltőw, jednak istnieje obawa,

w przyszłości,

Żę może się tak

stać

_ modyfikację dotychczasowej transpozycji przepisów załącznLka I i II dyľektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 20lIl92NE z đnia13 grudnia 201l t. w Sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne ną środowisko
(Dz.U.UE.L.2012.26.1 ze zm.) _ dalej Dyľektywa 20IIl92lUE,
_ doprecyzowanie definicji przedsięwzięć, zawartych w obęcnie obowiązującym rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych znaczqco
oddziaĘwać na środowislro (Dz.U. z20L6 Í. poz.71) _ dalej rozpotządzenie ooś,
_ dostosowanie brzmięnia przepisów do obecnych uwarunkowań pľawnych,
_ zaosttzenie kľyteriów determinujących o kwalifikacji chowu lub hodowli noľek do grupy
przed s ięwz ię ć mo gąc y ch znacząc o o ddziaływ aó na środowi sko,
_ zmianę progów i kľýeriów kwalifikacji w odniesieniu do: obszarów naľciarskich, instalacji
do oczyszczania ścieków, chowu i hodowli zwierząt innych niż noľki, poszukiwania
lub rozpoznawania złőż gazll łupkowego' browarni, słodowni, gorzelni,
_ rozszęrzenie grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaéna śľodowisko
o inwestycje związane z gospodarką odpadami.

w $ 2 projektu rczporządzenia przedstawiono katalog przedsięwzięć mogących zawszę
znacząco oddziaływać na śľodowisko,któľe obligatoľyjnie wymagają przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.Zna|azły się
tu przedsięwzięcia wymienionew załączniku I Dyľektywy 20l IlgzlUE.
Zko|ei w $ 3 projektu rozporuądzęnia zawafto listę przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływaó na środowisko, które fakultatywnie wymagają przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na śrođowisko.
Przepisy te stanowią transpozycję załącznika II
Dyrektywy 20II192NE.
Pľzypadki, gđyzmiany dokonylvane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia
mogące zawsze znacząco oddziaływać na śľodowiskolub mogące potencjalnie oddziaływać
na środowisko zostały ujęte _ odpowiednio _ w $ 2 ust' 2 i w $ 3 ust. 2 i 3 projektu
rozporządzenia.
W związku z modyfikacją katalogu przedsięwzięć, mogących Znacząco ođdziaływać
na śľodowisko,w celu pełniejszego umiejscowienia zmięnionych pľzepisów w świętleinnych
norm postępowania, w $ 4 zamieszczono stosowny przepis pľzejściowy.
W $ 5 uregulowano termin wejściaw życie pľojektowanego rozpotządzenia.
ZaŁącznlk do rozporządzenia określa natomiast współczynniki przeliczeniowe sztuk
zwíerząt na duże jednostki pľzeliczeniowe inwentarza.
Planowane pľzedsięwzięcia wymienionę w obu grupach, bez względu na konieczność
pľzeprowadzenia oceny oddziaływania na śľodowiskobądź bľaku takiej potľzeby, wymagają,
w myślart. 71 ust. 2 ustawy ooś,uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach.
Obecnie ľodzaje przedsięwzięó mogących znacząco oddzíaływaćna śľođowisko
okľeśla
rozporządzenie ooś,kÍóre w świetleart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 t. o zmianie
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochľonie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiskąoľaz o ocenach oddziaływania na środowiskozachowuje moc do czasu
wejściaw Życie pľzepisów wykonawczych wydanych na podstawie aľt. 60 ustawy ooś.
Projekt rozporuąđzęniazmierza do korękty obecnego katalogu pľzedsięwzięć, oraz pełnej
harmonizacji załączników. Meľýoryczną podstawę przedmiotowego pľojektu stanowią pľzepisy
rozporządzenia ooś,w stosunku do któľego wprowadzono zmiany niezbędne dla dalszego
dopľecyzowania w polskim prawie treścizałączników I i II Dyľektyvvy 2OlLlgzlUE. Ponadto w
projekcie rozporządzenia uporządkowano ozĺaczenie jednostek redakcyjnych przepisów oraz
dokonano aktualizacji aktów prawnych, do których odwofuje się rozporządzenie.
Wprowadzenie regulacji mających na celu uszczęlnienie systemu ocen oddziaływania
na śrođowiskowynika z wielolętnich doświadczęÍlw stosowaniu dotychczasowych unormowań
prawnych, któľe pozwoliły na dokonanie miarodajnej identyfikacji obszarów lub zamierzen
rea|izacyjnvch pominiętych w dotychczasowym katalogu przedsięwzięć. opisane _ w pkt 7-9,
30-32,36-38 częściszczegőłowej _ regulacje normatywne mają na celu wzmocnienie kontroli
państwa nad realizacją pľzedsięwzięć' któľe mogą powodowaó negatywne oddziaływanie
na zróŻnĺcowane komponenty środowiska. Identyfikacja tych kwestii problemowych wynika
ze stałej weľyľrkacji opinii społecznej, ponieważ działalnośópodejmowana pÍzez inwestorów
często powoduje naruszenie podstawowych zasad ochrony środowiska. Powyższe jest niezbędne
ze wzg|ędu na: zapewnienie stabilnościi wysokiego stopnia zabezpieczenia obszarowych form
ochľony przyrody, łagodzenia i wypracowywania kompľomisowych rczwiązan konfliktów
społecznych, prowadzenia procesu inwestycyjnego z poszanowaniem zasady zrőwnowaŻonego
ľozwoju, budowy i ľozwoju komplementarnego i spójnego systemu noľmatywnego dla realizacji
pľzedsięwzięć, i đziałaninfrastrukturalnych. Za|<łađasię, że pĄektowane regulacje lszczelnią
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system pľawny w Zakľesie ocęn oddziaływania na środowisko, a także usuną dotychczasowe
wątpliwościinterpretacyjne, które zgłaszałyzarőwno organy ochĺony śľodowiska,jak i podmioty
planuj ące r ea|izację inwestycj i.

Zapľoponowane w pľojekcie rczporząđzeniazmiany z za}ľesu dostosowania przepisów
do postanowień Dyľektywy 20lIl92lUE sporządzono w oparciu o analizę pľawodawstwa UE
otaz doświadczenie oľganów wydających đecyzjeo środowiskowych uwarunkowaniach.
Dotychczas funkcjonujące regulacje - w przypadkach wskazanych w pkt I, 2, 5, 10-15, 17, 2I
i 34 częściszczegółowej - były znacznie bardziej restrykcyjne od wymogów ustanowionych
Dyľektywą Ż}LIlgzlUE Mając ĺa względzie cel tej dyľektywy' ktőry zakłada przede wszystkim
objęcie nadzorem prawnym ściśle
skonkĺetyzowanych (pod względem stopnia negatywnego
wpływu na śrođowisko)
przedsięwzięć z rőŻĺych sektoľów gospodarki, brak jest uzasadnienia
do prowadzenia ww. oceny względem działań, których wpływ nie jest Znaczący lub nie
występuje wcale. Powyższe znajduje potwierdzenie w praktyce organów ochľony śľodowiska,
bowięm pľowadzone dotychczas postępowania administľacyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dowodzą, Żę w przypadku niektórych pľzedsięwzięć
znacząco negatywny wpływ na środowiskonie występuje. Intencją pľojektodawcy jest ľedukcja
obciąŻeń i usunięcie nadľegulacji, które nie znajdują uzasadnienia w kontekście cęlów
stawianych w postępowaniu w spľawie ocęny oddziaływania na śľodowisko,a któľę w zuĺiązhl
z wymogiem uzyskania decyzji o śľodowiskowychuwarunkowaniach utrudniają proces
inwestycyjny, wyđłuzającptzez to czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Uzyskanie decyzji
o śľodowiskowych uwarunkowaniach stanowi także znaczrLę obciążenie ękonomicznę
dla podmiotów planujących realizację inwestycji. Dzieje się tak, ponieważ ocena oddziaływania
na środowiskojest procesęm wysoce złoŻoĺymi skomplikowanym. W ramach tego procesu
konieczne jest pľzeanalizowanie szeľokiego spektrum oddziaływań planowanych inwestycji,
a czasem także pogodzenie sprzęcznych interssów |icznych stron postępowania. Na pľzewlekłość
procedury oceny oddziaływania na środowiskomają ľównież wpływ szeľokie uprawnienia
uczestników postępowania (społeczeństwa, stron i podmiotów działających na prawach stron,
np. oľganizacji ekologicznych). Upľawnienia te są często nadużywane i nie zawsze są właściwie
wykorzystywane, gđyŻzamiast pľowadzić do zapewnienia skutecznego' efektywnego
przeprowadzenia oceny i minimalizacji negatywnych oddziaływań planowanych inwestycji, sfużą
partykularnym interęsom uczestników postępowań i nieuzasadnionemu pod względem
merýoľycznym blokowaniu wielu inwestycji. Równięż z punktrr widzenia organów ochľony
środowiska nadmiernie obciążonych postępowaniami dla inwestycji na|eŻących do ľóżnorodnych
branż gospodaľki narodowej konieczna jest ľedukcja nieuzasadnionych obciýeń w celu
skupienia się nad kontrolą i nadzoľem pľocesu inwestycyjnego pľzedsięwzięé, które faktycznie
mogą Zrlacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Proponowana zmiana legislacyjna
pozostaje bez wpły'wu na zasadę "zanieczyszczający pŁaci", zgodnie zktőrą ten, kto powoduje
zanieczyszczenie środowiska, każdorazowo ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
a takŻe na zasadę zapobiegania i zasadę przezorności' To podstawowe zasady, które wynikają
z ustawy z dnia 27 kwiętnia 2001 r. _ Prawo ochrony śľodowiska(Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
ze zm.). ZaL<łada się, że liberalizacja przepisów tozporządzenia nie obejmie dużych inwestycji
przemysłowych, któľych realizacja, níeza|eŻnie od ich typu i pozostałych paľametrów, będzie
nadal podlegaó obowiązkowi uzyskania đecyzjio środowiskowych uwarunkowaniach, bowiem
tozpotządzenie swym zakľesem obejmuje ľównież zabudowę wielkopowieľzchniową.

w

Licznę wątpliwościinteľpretacyjne m.in. organów ochľony środowiska lub pľoblemy
zakľesie praktycznego stosowania rozporządzenía oośspowodowały koniecznoŚc
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uwzględnienia w pĄektowanych zmianach modyťrkacji polegających na dopľecyzowaniu
przepisów. Zaproponowane zmiany polegają na uszczegőłowieniu wymagań, pľogów
lub kĺyteriów w stosunku do planowanych pľzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaó
na śľodowisko.Tym samyÍn' nie wpł5mą onę na istotę systemu ocęn oddziaływania na
śľodowiskoposzczegő|nych kategoľii pľzedsięwzięć,. Należy równieŻ wskazaó' Że część,z tych
zmian legislacyjnych ma chaľakteľ wyłącznie porządkujący lub redakcyjny.
II. CzęŚć szczegółowa - pľzedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, któľa
ma być unoľmowana oraz wykazanie różnic między doĘchczasowym' a pľojektowanym

stanem pľawnym.

Wprowadzone w proj ekcie rczporządzenia zmiany dotyczą następuj ących przedsięwzięó

:

$ 2 pľojektv rozporządzenia, przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko:

1)

$ 2ust. t pkt6projektu rozporządzenia(zmodyfikowanobľzmienie $ 2ust. 1pkt6
rozporządzenia ooś)_ usunięcie fragmentu wyszczegőlniającego stacje elektroeneľgetyczne,
bowięm nie powodują one znaczącęgo negatywnego oddziaływania na śľodowiskooÍaz
nie zostały one objęte postanowieniami Dyľektywy 20II192NE Nie ma więc merýorycznego
uzasadnienia dla utľzymania obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla tego rodzaju inwestycji. W efekcie w trakcie procęsu inwestycyjnego zmierzającego zarőwno
do budowy jak i przebudowy lub rozbudowy tych obiektów nie będzie zachođziłapotľzeba
uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośľednioskutkowaó będzie
zmniej szeniem obciążeń podmiotów planując ych realizacj ę inwestycj i w tym obszatze.

2)

$ 2 ust. I pkt 22 pľojektu rozporuądzenia (zmodyfikowano bľzmienię $ 2 ust. I p\<t Ż2
tozporuądzenia ooś) wyłączenie z grupy przedsięwzięó mogących zawszę Znacząco
oddziaływać na środowiskourząďzeń do przeładunku ľopy naftowej, pľoduktów naftowych,

lub

mieszanin. Nakłađanięna podmioty planujące eksploatacj ę vządzeĺl
do przeładunku, obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
substancji

z obligatoľyjną oceną oddziaływania na śľodowiskonie znajduje umocowania w prawodawstwie
pl<Í 2I załącznika I Dyľektywy z}lllgŻluB odnosi się jedynie do urządzeÍl
do składowania ľopy naftowej, pľoduktów petrochemicznych lub chemikaliów o pojemności
co najmniej 200 000 ton. Projektowana zmiana, za spra\^ĺą braku obowiązku uzyskania decyz1i
o śľodowiskowychuwarunkowaniach, przyczyni się do usprawnienia pľocesu pozyskania
niezbęđnych zęzwo|ęń. Dodatkowe zmiany redakcyjne w przepisie mają na celu usunięcie
wątpliwościinterpľetacyjnych związanych z odesłanięm do ustawy z dnia 25 lutego 2OIl r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, w zakresie instalacji do magazynowania
substancji lub mieszanin.

UE, bowiem

3)

$ 2 ust. 1 pkt 20, 24,33,34 projektu rozporząđzenia(zmodyfikowano brzmienie $ 2 ust. 1
21, 24, 33 i 34 tozporządzenia ooś)- wpľowadzenie zmian redakcyjnych zapewniających
jednolite stosowanie prawa. Modyľrkacje nie dotyczą kwestii merýorycznych.
pk<t

4)

$ 2ust. 1pkt41 i46pľojektu rczpotządzenia(zmodyfikowanobrzmięnie$2ust. 1pkt
4I i 46 tozpotządzenia ooś)- zastosowano nomenklaturę zgodną z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, tj. sformułowanie: instalacje do odzysku lub unieszkodliwianią zastąpiono
teľminem: instalacje do przetwarzania,w rozumieniu ąrt. 3 ust. l pkt 2I ustawy o odpadach.
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5)

$ 2 ust. 1 pkt 40 projektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 2 ust. 1 pkt 40
rczporządzenia ooś)- dostosowanie pľogu wskazanego w $ 2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia ooś
okľeślonegoaktualnie na poziom nie mniejszy niż 100 0o0 RLM, do poziomu ustanowionego
w Dyľektywie 20II|92NE wynoszącęgo 150 000 RLM. Przyjęcie tego rozwiązania spowoduje,
że instalacj e do oczyszczania ścieków pľzewiđzianedo obsfugi nie mniej niż 100 000 i nie więcej
niz 150 000 ľównoważmych mieszkańców' będące obecnie przedsięwzięciami mogącymi zawsze
znacząco oddziaływaó na środowisko' stanowić będą przedsięwzięcia mogące potencjalnie
Znacząco oddziaływaó na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie
nadal wymagana, natomiast zmianie ulegnie tryb pľowadzonego postępowania.

6)

45 lit.

$ 2 ust. 1 pkt 45 lit. a projektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 2 ust. 1 pkt
a rczporządzenia ooś) dostosowanie brzmienia obowiązującego przepisu do stanu

-

prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. poptzez wskazanie, iŻ przepis đotyczy
za|<ładőw przetwatzania zdefiniowanych w aľt. 4 pkt 22 ustawy z dnia 10 września2015 t.
o zuŻyĄym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.IJ. z 2018 r. poz. 1466, z pőźn. zm.),
w których następować będzie demontaż obejmujący usunięcie ze zuŻýego sprzętu
niebezpiecznych: substancji, mieszanin i części składowych.

7)

$ 2 ust. I pkt 47 pľojektu rczporządzenia (zmodyfikowano bľzmienię $ 2 ust. I pkt 47
rozpotządzęnia obowiązującego) _ zmiana polegająca na ujęciu w grupie przedsięwzięć
mogących zawszę znacząco oddziaływać na śľodowisko,oprócz składowisk odpadów innych niŹ
niebezpieczne, rőwnieŻ innych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
spełniających wskazane w pľzepisie kľyteria ilościowe, czyli mogące pľzýmować odpady
w ilościnie mniejszej ĺiz 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niŻ 25 000
ton. Rozszeľzenie katalogu pľzedsięwzięć wynika z problemőw związanych z prawidłową
realizacją i funkcjonowaniem obięktów z zakłesu gospodarki odpadami o dużej skali' którę
w obecnych uwarunkowaniach prawnych nie wymagają obligatorýnej oceny oddziaływania
na śľodowisko.W efekcie obowiązkowym elementem postępowania w przedmiocię wydania
decyzji o śľodowiskowychuwarunkowaniach dla inwestycji spełniających ww. progi i kľyteria
będzie ocena odđzíaŁywaniana śľodowisko.Ponadto zastosowano nomenklaturę zgodną z ustawą
z drua 14 grudnia 20IŻ r. o odpadach (Dz. U. z 2018 Í. poz. 992, z pőŹn. zm.), tj. sformułowanie:
instalacje do odzysku lub unieszkodliwianią zastąpiono tęrminem: instalacje do przetwarząnią,
w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 2l ustawy o odpadach.

8)

$ 2 ust. 1pkt 51 projektu rozporuądzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 2 ust. l pkt 51
rczporządzenia ooś) zmiaĺa polegająca na zmniejszeniu wartości dużych jednostek
prze|iczeniowych inwentaľza (DJP) z wartości2|0 DJP (84 000 szt.) do Ż5 DJP
(l0 000 szt.), w cęlu zaostľzenia kľyteľium detęrminującego o kwalifikacji chowu lub hodowli
norek do przedsięwzięć, mogących Zawsze zÍBcząco oddziaływać na środowisko. Zmiana
regulacji wynika m.in. z analizy mateńałów Najwyższej [zby Kontroli pt. ,,Informacja
o wynikach kontľoli: Nadzór nad funkcjonowaniem feľm zwieľząt" oraz,,Informacja o wynikach
kontľoli sprawowania nadzoru pľzez inspekcje państwowe nađfunkcjonowaniem fetm zwieruąt
futeľkowych w województwie wielkopolskim'', w któľych wykazano na niewystarczający sposób
zapewnienia nadzoru organów ochrony środowiskai inspekcji sanitaľnej nad intensywnie
ľozwijającym się w Polsce sęktoľem chowu i hodowli norek zwiększającym obciążenie dla
śľodowiska.Przyjęcie tego rozwiązania spowoduje, że chów i hodowla noľek w liczbie 10000
sztuk, która w aktualnym stanię prawnym nie wymaga uzyskania decyzji o śľodowiskowych
uwarunkowaniach, sklasyfikowana zostanie jako pľzedsięwzięcia mogące zawsze Znacząco
oddziaływaó na środowisko. W odniesieniu do pozostałych gatunków zuĺierząt nie ulega zmianie
kryerium ilościowe DJP na podstawie, któľego dokonywana będzie kwalifikacja
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do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływaó na środowisko.

9)

$ 2 ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia - wpľowadzenie normy, która stanowió będzie
podstawę pľawną do wydania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach dla ľozbudowy,
przebudowy lub montażu istniejących pľzedsięwzięć podprogowych, obecnie nieosiągających
kryteľiów ilościowych określonych w $ 3 ust. 1, która doprowadzi do osiągnięcia pľogów
okľeślonychw $ 2 ust. 1. w obowiązującym poľządku prawnym brak jest pľzepisu
pozwalającego jednoznacznię zakwalifikować tego ľodzaju przedsięwzięcia, co przel<łada się na
trudnościw interpľetowaniu przepisów rozporządzenia oośw tym zakľesie.
$ 3 pľojektu rozporządzenia, pľzedsięwzięcia mogące potencja|nie znacząco oddziaľywać na
śľodowisko:

10)

$ 3ust.

l

pkt7projekturozporządzenia(zmodyfikowanobrzmienię$3ust.

1pkt6

rozporządzenia ooś)_ usunięcie fragmentu wyszczegőlniającego stacje elektroęnergetyczne,
bowiem nie powodują one znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko otaz nię
zostały one objęte postanowieniami Dyľektywy 201ll92lUL Pľzyjęcie tego rozwiązania
spowoduje, Że przy budowie, pľzebudowie lub rozbudowie nie będzie zachodziŁa potrzeba
uzyskania đecyzjio śľodowiskowych uwarunkowaniach.

11) usunięcie pľzepisu dotyczącego instalacji do pľodukcji kotłów, zbioľników, kadzi lub
pojemników zblachy ($ 3 ust' 1 pkt 15 rozporządzenia obowiązującego), ponieważ inwestycje
tego rodzaju nie zostały ujęte w Dyľektywie 201IlgŻlUE. Przyjęcie tego rozwiązania spowoduje,
że do realizacji tych instalacji nie będzie wymagana đecyzjao śľodowiskowych
uwarunkowaniach.
12)

$ 3 ust. 1 pkt 18 pĄektu rozpotząđzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust. 1 pkt 19
rozpoľządzenia ooś)_ wykľeśleniez obowiąnljącego pľzepisu instalacji do napľawy spľzętu
kolejowego, które nie zostały ujęte w Dyľektywie 20|ID2NE W efekcie zamierzenia
inwestycfne związane zaľówno z realizacją jak i pľzebudową lub ľozbudową instalacji
do naprawy sprzętu kolejowego będą zwolnionę z obowiązku' uzyskania d,ecyzji
o śľodowiskowych uwarunkowaniach.

13)

uchylenie przepisu đotyczącegoinstalacji do produkcji betonu w ilościnie mniejsz e1 niŻ
15 ton na dobę ($ 3 ust. 1 pl<t 2l tozporuądzenia ooś)'ponieważ inwestycje tego rodzaju nie
zostały ujęte w Dyľektywie Ż}LIDŻNE Pľzyjęcie tego rozwiązaĺia spowoduje,
że instalacje do produkcji betonu nie będą wymagały uzyskania decyzji o środowiskowyih
uwarunkowaniach.

|4)

$ 3 ust. I pkt 24 projektu rozpotządzenia (zmodyÍikowano brzmienie $ 3 ust. l pkt 26
rozporządzenia ooś)_ usunięcie instalacji do produkcji wyľob őw zę szkJa, których nie
wymieniono w załącznLkach Dyrektywy 20II1921IJE, i uznanie jedynie instalacji
do pľodukcji szkła, w tym włókna szklanego za przedsięwzięcie mogące potencjalni ,ou"rąčo
"
ođdziaływaćna środowisko.

15)

$ 3 ust. 1 pkt 29 projektu rozporządzenia (zmodyfikowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 31
rczporządzenia ooś)_ usunięcie z obowiązującego przepisu instalacji do przetułarzania
pľoduktów na bazię elastomeľów, ponieważ praktyka oľganów ochľony śródowiska nie
potwierdza, Że tego ľodzaju inwestycje powodują znacząco negatywny wpływ na śľodowisko.
W ęfekcie podmioty planujące prowadzenię działalnościzwiązanej jedynie z przetwarzaniem
produktów na bazie elastomeľów będą zwolnione z obowiązku uzyśkaniadecyzji
o śľodowiskowych uwarunkowaniach.
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1ó)

l pkt 30, 34,35,37 projektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust. 1
pkt 32, 35, 36, 37 rozpotządzenía ooś) _ wprowadzenie zmian redakcyjnych zapewniających
$ 3 ust.

jednolite stosowanie prawa. Modyfikacje nie dotyczą kwestii meľýorycznych.

17) $ 3 ust. 1 pkt 34 pľojektu rozporządzenia (zmodyfikowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 35
tozporuądzenia ooś)- modyfikacja polegająca na liteľalnym wyłączeniu stacji paliw gazu
spľężonego Z grupy pľzedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Nie istnieją przesłanki natury środowiskowej do odmiennego tľaktowania instalacji CNG
względem LPG. W efekcie w trakcie procesu inwestycyjnego zmietzającego zaľówno do budowy
jak i pľzebudowy/ľozbudowy tych obiektów nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośrednio skutkować będzie zmniejszeniem
obciążeÍlpođmiotów planujących realizację stacji paliw CNG.
18)

$ 3 ust. l pkt 42 projektu rozporząđzenia(zmodyfikowano bľzmienię $ 3 ust. l pkt 45
rozporządzenia ooś)_ wpľowadzenie do grupy przedsięwzięó mogących potencja|nie znacząco
oddziaływać na śľodowiskoprzepisu w świetle, którego wydobywania w celach gospodaľczych
kľuszyw ze śródlądowych wód powieľzchniowych oraz z obszatőw moľskich Rzeczypospolitej
Polskiej kwalifikowaó się będzie do pľzedsięwzięć, mogących potencjalnię znacząco oddziaływać,
na śľodowisko.Liczne wątpliwości interpľetacyjne wyľażonem.in. w wyľoku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego (WSA) z dnia 14 maja2013 r. sygn. akt: IV SA/Wa 2846l12, warunkują
potrzebę wpľowadzenia pľzedmiotowej regulacji. W efekcie zapewnione zostanie jednolite
stosowanie pľawa ptzez organy uczestniczącę w procesie wydawania zezwoleń inwestycyjnych
i właściwatranspozycja przepisów Dyľektywy 201.I|92NE.

19)

$ 3 ust. I pkt 44 projektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust. 1 pkt 43
rczporządzenia ooś)- uznanie, że poszukiwanie i tozpoznawanie złőŻ gazu łupkowego
wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokościwiększej niŻ 1000 m' jest
przedsięwzięciem mogącym potencjalnię znacząco oddziaływaó na śľodowisko.Aktualnie próg
opaľty o głębokośiwiercenia poza strefą ochľony ujęć, obszaľami ochľonnymi zbiorników wód
śľóđlądowych
i formami ochľony pľzyľody wynosi 5000 m. Wprowadzenie pľzedmiotowej
regulacji stanowió będzie wykonanie wyľoku Trybunału SpľawiedliwościUnii Europejskiej
z drua 3l maja 2018 r. w sprawie C-526lt6 Komisji Europejskiej pľzeciwko Rzeczypospolitej
Polskiej, w któľym wskazano, że popľzez ustanowienie progu 5000 m dla gazu fupkowego
Polska uchybiła zobowiązanlom ciąŻącym na niej na podstawie aľt. 2 ust. 1 i aľt. 4 ust. 2 i 3
Dyrektywy zolllgZluB, w związlcu' z jej załącznikami (II i ilD. W efekcie zapewniona zostanie
właściwatľanspozycj a ww. przepisów Dyľektywy 20 I I l 92 NE.

20)

$ 3 ust. I pkt 47 projektu rozporuądzenia (zmodyfikowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 45
rozporządzenia ooś)zmiana obowiązującego przepisu polega na usunięciu ođwołaniado ustawy
Prawo eneľgetyczne i wprowadzenie przywołania do ustawy z dnia 20 lutego 2015 ľ.
o odnawialnych źródłachenergii (Dz. U. z 2018 Í, poz. 2389, z pőźn. zm.) definiującej obecnie
,,biogaz ľolniczy''. w efekcie dostosowane zostanie bľzmienie przepisu do aktualnię
obowiązującego stanu prawnego.

2t)

uchylenie pľzepisu dotyczącego taľtaków

i stolarni

posiadających instalacje
do impregnacji drewna lub o zdolnościpľodukcyjnej nie mniejszej niŻ 10 000 m' dręwna na ľok
($ 3 ust. 1 pkt 48 tozporządzenia ooś),stanowiącego nadľegulację względem postanowień
Dyľektywy 201I|92NE.

22) $ 3ust. 1pkt49 -51 pľojekturczporządzenia(zmodyfikowanobrzmienie$ 3 ust. 1pkt
49 tozporządzenia ooś) wprowadzenie zmiany dopľecyzowującej pľzepisy, w tym

ustanowienie progu ilościowego (powierzchnia terenu ptzezÍLaczonego do przekształcenia) oraz
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kľyterium lokalizacyjnego odnoszącego się do umiejscowienia obiektów na
obszarach cennych
przyrodniczo, poza tymi obszarami oyaz względem już istniejącej infrastruktury
narciaľskiej,
na podstawie któľych dokonywanabędzie kwalifikacjá obszarów narciarskich
do przedsięwzię"i
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, na środowisko. IJszczegőłowiônie
po"pĺs'
popÍZez wpľowadzenie definicji obszaru naľciarskie8o, W ľozumieniu
ttore] jest to teľen zajęty
lub przekształcony na potrzeby realizacji i funkcjonŇania tras zjazdowych,
kolei lĺnowych óra"
infrastruktury im towarzyszącej. obowiązók uzyskania - decya ; śľodowiskowych
uwarunkowaniach zaistnieje, gdy na formach ochľony przyrody, o
rcá'y"ľ' mowa w aľt. 6 ust. 1
pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie prryróay (Dz. ĺJ. z
2018 r. poz. 1674,
z pőźn' zm.), lub w otulinach form ochľony przyrody, o íaóiy"h mowa
w aľt. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy, realizowany będzie obszar narciarski o powierzchni 5 ha lub powi
o
erzc\ni ź,s hu poá
warunkiem, Że będzie on planowany do_ reu|izacji w odległościmniejszäj
nĺf
soo m względem
już istniejących obszaľów narciarskich. Inweštycje lořaľzowan"''ru"po"o.tuły"l,
terenach
wymagać będą decyzji o śrođowiskowychuwarunkowaniach, o ile po*ierzchnia
obszaru
naľciarskiego będzie nie mniejsza niŻ lO ha lub nie mniejsz a niz śha _
w sytuacji gdy będzie ona
planowana do realizacji w odległościmniejszej niŻ 50ďm
względem juz istniéjących obszarów
narciaľskich. Zakłada się ujęcie torów bobslejowych i skoczni ńaľciars-kich
w odrębnym punkcie
oÍaz wykreślenie z listy przedsięwzięó mogących potencjalni e znacząco oddziaływaó
na śľodowiskowyciągów do narciarstwa *oá.'"go. Rožpoĺządzenieoośniezależnie
od parametrów inwestycji, okľeślatľasy naľciarskie, toiy bobsléjo*.'
*y.iągi narciarskie itd.
Jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco'oddziaływać na śńäowisko jest
co
uznawanę za jeđnąz baľieľprawnych w zakľesie ľozwoju infrastruktury
turystyc znej (dezyd,erat
ĺlľ24 Komisji ru|!u1ľ
Rľ doíycząĹy'poa3ęc ia działaÍl
.Fizycznej, Spoľtu.i Turystyki Sejmu
"infrastruktu.ý
sfużących likwidacji baľier prawnych w
t"'y.ty. znej w Polsce,
.zakresie-rožwoju
uchwalony na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia
2O-I5 r.). żup.oporrowane rozw iązania przyczynią
się do ľozwoju sektora turystyki w Polsce, a takŻe popri", uspľawnienie
pľocesu pozyskania
niezbędnych zęzwolęń stanowió będą ułatwienĺe äta podmiotów go.poJur""y"h,
bowiem
obowiązek uzyskania decyzji
o śľodowiskowych .r-u*irko-aniach tęo'"i. á", yczył jedynie
inwestycj i o siągaj ących okľeśloneniniej szą ľegul acj pro gi.
ą
23) $ 3 ust' L pkt-s?, 54, 55 i 57 pľojektu rczporządzenia (zmodyfikowano brzmienie 3
$ ust.
1 pkt 50, 52, 53 i 55 rozporządzenia ooĐ
dtp'""y"o*anie przywołanej w ww. przepisach
definicji powierzchni zabudowy polegające na wskázaniu, Że w bilansie
powierzchn i poza
powieľzchnią przeznaczoną do pľzekształcenia naleŻy również
uwzglęänió tymczasowe
ptzekształcenie terenu dokonane w celu realiz.acji priedsięwzięcia.
oczekiwanym efektem
rekomendowanej zmiany będzie wyeliminowunĺ" *ątplĺwości
intěľpretacyjnych i zapewnienie
jednolitego stosowania pľawa.

24) $ 3 ust' 1pkt56i58pĄektu rozpotządzenia(zmodyfikowanobrzmienie$ 3 ust.
1pkt
54 i 56 rozporządzenia ooś)_ modyÍikacja przywołanej w 3
$ ".t._i;il 54 i w $ 3
ust' 1 pkt 56 deÍinicji powierzchni użytkowej^_poiegająca na usunięciu
sformułowania
i

,orzut
wprowadzeniu okľeślenia,,rzut požio.y''-* celu dostosowania
brzmienia przepisu
do nomenklafury technicznej. Zal<ład,a się, ze wpľowadzenie
nomenklatuľy stosowanej przez
pĄ ektantów wyeliminuj e wątpliwościinterpretacyJ ne.

pionowyoo

25)

$ 3 ust' 1 pkt 61 pĺojektu rozpotządz-enia (zmodyfikowano brzmienie 3 ust. pkt
1
59
$
tozpotządzenia ooś)_ doptecyzowanie. obowiązującego pľzepisu
poprzez wskazanie, Żę
wszystkie szpitalne lądowiska dla śmigłowców.ätořtorvy"ľ,
*yĄ")o'" są z katalogu
przedsięwzięó mogących potencjalnie znacząco oddziaływaé
na śľodowisko.Pľoblem zaistniał,
bowiem w Polsce funkcjonuje jedynie l4 ceniľów u.u"o*y"h,
i mimo iz zamysłěmustawodawcy
stľ' 8
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nie było wyłączenie z gÍupy przedsięwzięó mogących potencj a|ĺie znacząco oddziaływaó
na śľodowiskojedynie tych obiektów, pľzepis był odmiennie interpľetowany. W efękcie
zapewnione zostanie jednolite stosowanie pľawa.

26)

$ 3 ust. 1 pkt ó3 pľojektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust. l pkt 61
tozpotządzenia ooś)_ zmiana wynika z wprowadzenia modyfikacji przepisów dot. obszarów
narciaľskich omówionych w pkt 22 niniejszego uzasadnienia i polega na literalnym wskazaniu,
że regulacja ta nie dotyczy kolei linowych ľealizowanych na obszarach narciaľskich. obecna
konstrukcja przepisów nie wprowadza jednoznacznej podstawy pľawnej do kwalifikacji
wyciągów narciaľskich. Mogą one być kwalifikowanę zarőwno na podstawie $ 3 ust. l pkt 49
tozpotządzenia ooś,który literalnie wskazuje tego typu infľastrukturę jako przedsięwzięcie
mogące potencjalnię zĺacząco oddziaływać na środowisko, jak ľównięż na podstawie $ 3 ust. 1
pkt 6l odnoszącego się do kolei linowych (wyciągi naľciarskie, w świętlę$ 4 pkt 1 lit. c
rozporządzęnia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób -Dz.IJ. z2004 r. Nľ 15, poz. 130
- stanowią rodzaj kolei linowych). Rekomendowanazmianazapewni jednolite stosowanie prawa.

27)

$ 3ust. Ipkt67 i68projektu rozporządzenia(zmodyfikowanobľzmienie$ 3ust. 1pkt
65 tozpotządzenia oośi wprowadzono nowy punkt do projekt\ rozpotządzenia) _ zmiana
polegająca na wyodrębnięniu z obowiązującego pľzepisu, w osobny punkt, kanalizacji wód,

w celu wykluczenia niejasności inteľpretacyjnych. Konstrukcja $ 3 ust. 1 pkt 65 rozpotządzenia
oośodnoszącego się zarówno do budowli pľzeciwpowodziowych, a także ľegulacji wód lub ich
kanalizacji, Za spľawą sformułowania ,,rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiajqce
ich wykorzysýwanie do celów żeglugowych" rodzi wątpliwości interpľetacyjne. Nięktóľe oľgany
odczytują tęn przepis w sposób pľzypisujący cechę zagospodaľowania wód do celów
żeglugowych takzę regulacji wód, mimo że nię uŻýo słowa ,,ľozumiane jako'' i mimo,
że regulacja wód zdefiniowana jest w ustawie z đnia20 lipca 2017 t. _ Prawo wodne (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2Ż68, z pőźn. zm.). Zgođniez wykładnią celowościową prz'Ąoczone
doprecyzowanie dotyczy kana|izacji wód, natomiast w praktyce organy błędnie interpľetują
przedmiotowy pľzepis, popÍzez utożsamianie regulacji wód z zagospodarowaniem wód
umożliwiającym ich wykorzystanie do celów żeglugowych. Pođejście
to znajduje ľównież
odzwieľciedlenie w otzęcznictwię administracyjnym, m.in. w wyľoku WSA w Warszawie z dnia
6 grudnia 2012 r., sygn. akĺ IV SA/Wa 1'369/12 otaz w wyľoku wSA w Kľakowię z dnia
26 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Kľ |747/I4. oczekiwan5rm efektem ľekomendowanej zmiany
jest wyeliminowanie wątpliwościinterpretacyjnych i zapewnienie jednolitego stosowania prawa.

28)

$ 3 ust. 1 pkt 80 projektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmięnie $ 3 ust. 1 pkt 78
rozporządzenia ooś)_ dostosowanie brzmienia $ 3 ust. l pkt 78 do obecnego stanu prawnego,
poprzęz przywołanie w tym przepisie podstawy prawnej do wydania aktu wykonawczęgo, tj. aľt.
99 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Pľawo wodne (Dz. U. z 2018 t. poz, 2268, z pőżĺ.
zm.). W obowiązującym pľzepisie pľzywołane jest rozporządzenie Ministľa Środowiska z dnia24
lipca 2006 t. w spľawie warunków, jakie naleĄ spełnić przy wpľowadzaniu ścieków do wód ĺub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U' Nr
I37 poz. 984, z pőżn. zm.), ktőre z dniem 31 grudnia 2014 r. utraciło moc. Akt ten warunkował
możliwośćwyŁączenia niektórych instalacji do oczyszczania ścieków Z grupy przedsięwzięć
mogących potencjalnie Znacząco oddziaływać na środowisko. W związJrru z powyŻszym, obecnie
wszystkie instalacje do oczyszczania ścieków pľzemysłowych, niezaleŻnie od ľodzaju substancji
wpľowadzanych do wód lub utządzen, wymagają uzyskania decyzji o śľodowiskowych
uwarunkowaniach, mimo iŻnię znajduje to meľýoľycZn'ę9a uzasadnięnia. Niezbędnyrn jest więc
wprowadzenie regulacji, która umożliwi wykluczenie z katalogu pľzedsięwzięć wymagających
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śľodowiskowychuwarunkowaniach inwestycji, któľe
wprowadzenia do wód lub vządzen substancji szczegőlnie szkodliwych.

uzyskania decyzji

nie

powodują

29)

$ 3 ust. 1 pkt 82 pĄektu rozporząđzenia(zmodyfikowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 80
tozpotządzenia ooś)_ modyľrkacja obowiązującego przepisu polegająca na usunięciu odwołania
đoustawy Pľawo eneľgetyczne i wpľowadzenie pľzywołaniado ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłachenergii (Dz. U. z 2018 Í. poz. 2389, z pőżn. zm.) definiującej obecnie
,,biogaz ľolniczý'. w efekcie dostosowane zostanie bľzmienie przepisu do aktualnię
obowiązującego stanu prawnego. Ponadto zastosowano nomenklatuľę zgodną z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 ľ. o odpadach, tj. sfoľmułowanie: instalacje złiqzane z odzyskiem lub
unieszkodliwiąniem zastąpiono tęrminęm: instalacje złiqzane z przetwarzaniem, w ľozumieniu
art. 3 ust' I pkt 21 ustąwy o odpadach.

30)

$ 3 ust. 1 pkt 83 projekĺu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust. 1 pkt 8l
tozpotządzenia ooś)_ ujęcie w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na śľodowiskopoza punktami do zbierania, w tym przeładunku, złomu, punktów
do zbieľania odpadów niebezpiecznych i innych niŻniebezpieczne, w tym ich przełađunku,któľe
wymagają uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Ponadto projekt wprowadza literalne
wyłączenie z tej ľegulacji odpadów obojętnych i punktów selektywnego zbierania ođpadów
komunalnych. obecnie obiekty/instalacje przęzrtaczonę do zbierania w tym przeładunku
odpadów niebezpiecznych i innych niŻ niebezpieczne nie są ujęte w grupie inwestycji
wymagających uzyskania decyzjí o śľodowiskowych uwarunkowaniach. Przyjęte w 2013 r.
rozwiązanie polegające na zniesieniu obowiązku uzyskania decyzji o śľodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegających na zbieraniu odpadów innych niŻ złom
spowodowało powstanie obiektów uciążliwych dla otoczenia,bezprzeprowadzęniawczęśniejszej
analizy pod kątem ich wpływu na śľodowisko,czy zdrowie i Życie ludzi. W celu zapewnienia
właściwejochrony środowisko oraz wyeliminowania nieprawidłowościw prowadzeniu zbięrania
odpadów niebezpiecznych i innych niŻ niebezpiecznę oraz w związ|al' z nasileniem w ostatnim
czasie występowania pożarőw miejsc magazynowania lub składowania odpadów, zasadn5rm
jest wzmocnienie kontroli poprzęz wprowadzenie wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. W efekcie, na wczesnym etapie pľocesu inwestycyjnego' organy ochrony
śľodowiskabędą miały możliwośćprzeprowadzęnia ana|izy m.in. pod kątem pľzedostawania
się substancji niebezpiecznych do środowiska' występowania poważnych zagrożeŕl
epidemiolo gicznych czy sanitarnych.

31)

$ 3 ust. 1 pkt 84 projektu rozporząđzenia _ wprowadzenie regulacji' w świetlektóľej
wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów lub obiektu unieszkodliwiania odpadów

wydobywczych, a także rekultywacja zwałowiska odpadów wymagać będzie uzyskania decyzji
o śľodowiskowych uwarunkowaniach. odzysk kopaliny zę zwałowiska może powodować
wzruszenie złoŻa odpadów pogórniczych, a w konsękwencji inicjować niebezpieczne procęsy
pożaľowe wewnątľz zwałowiska, zktőrymi związana może byó niekontľolowana emisja gazőw
i pyłów do śľodowiska.Uzasađnionym jest więc ujęcie tego ľodzaju działalnościw katalogu
pľzedsięwzięó mogących potencjalnię znacząco oddziaływać na śľodowisko.W efekcie,
na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego' organy ochľony środowiska będą miały możliwość
pľzeprowadzenia analizy m.in. pod kątem pľzedostawania się substancji niebezpiecznych
do śľodowiska'występowania poważnych zagroŻefi w postaci niekontrolowanych emisji
substancji i pyłów do powietľza.

32) $ 3 ust. 1 pkt 85 projektu rozporząđzenia_ do katalogu pľzedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływaó na środowisko wprowadzanajest ľegulacja, w świetle któľej
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wypełnianie teľenów niekoľzystnie przekształconych, w t5rm wypełnianie wyrobisk, w sposób
określonyw rozpotządzeniu Ministľa Środowiska wydanym
pód'tu*ię art. 30 ust. 5 ustawy
''u
z đnia14 grudnia 2012 t. o odpadach wymagać będzie uzyskania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach' W obecnych uwarunkowaniach prawnych pľowadzenie procesu odzysku poza
instalacjami, polegające na wypełnieniu odpadami terenów niekorzystnie przekształconych,
w tym wyrobisk, nie jest uznane za przedsięwzięcie mogące zrtaaząco oddziaływać,
na środowisko. Rodzi to wiele kontrowersji bowiem pľowadzenie ww. działalności
w niepľawidłowy sposób może powodować znaczącą emisję do środowiska gruntowo-wodnego.
Zasadnym jest więc wpľowadzenie regulacji, któľa na wczesnyÍn etapie procesu inwestycyjnego
zapewni możliwośćprzepľowadzenia oceny skutków środowiskowych wynikających
z pľowađzeniaww. pľocesów.

33)

$ 3 ust. 1 pkt 90 projektu rozporządzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust. 1 pkt 86
i usunięto pkt 87 rozporuądzenia ooś)_ ujęcie w jednym pľzepisie pľzedsięwzięć polegających na
zmianie lasu lub nieużýku na użýek rolny lub pľzedsięwzięć polegających na wylesieniu oraz
doszczegőłowienie nowoutworzonego przepisu popÍzez ujęcie w regulacji gruntów o zwartej
powieľzchni co najmniej 0,10 ha, pokľytych ľoślinnością
leśną(uprawami leśnymi) _ dľzewami
i kľzewami oraz runem leśnym.obecnie skupiska đrzewo chaľakterze leśnymnieposiadające
atrybutów, o któľych mowa w aľt. 3 ustawy zdnia 28 wrześnial99I r. o ląsach (Dz. U. z2018 r.
poz. 2129, z pőźn. zm.), np. powstałych spontanicznie na gruntach ľolnych, były różnie
kwalifikowane. Częśó organów dokonywała kwalifikacji tego typu zespołów leśnychdo grupy
przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o śľodowiskowychuwarunkowaniach, a część,
stwieľdzała bľak podstaw pľawnych do jej wydania. Wpľowadzenie pľzedmiotowej regulacji
zapewni j ednolite stosowanie pľawa.

34)

$ 3 ust' 1 pkt 102 projektu rczpoľządzenia (zmodyÍikowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 99
rozporządzenia ooś)_ zmodyfikowano przepis w zakresie pľogu ilościowego, na podstawie,
którego dokonywana będzie kwaliÍikacja do obowiązl<u uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z 50 toďrok dla browaľni na 50 000 hl/ľok, natomiast dla słodowni na 50 000
toďľok. Obecnie niemal wszystkie pľzedsięwzięcia polegające na budowie browarów lub
słodowni podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji o śľodowiskowychuwarunkowaniach,
z uwagi na bardzo niski próg ustalony dla tego rodzaju przedsięwzięó. oczekiwanym ęfektem
rękomendowanej zmiany jest zliberalizowanie przepisów polegające na wykluczeniu z grupy
przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
prowadzonych na małą skalę i pozostającychbez wpływu na śľodowisko.

35)

$ 3 ust. 1 pkt 104 pľojektu rozporządzenia (zmodyÍikowano brzmienie $ 3 ust. 1 pkt 101
rozporządzenia obowiązującego) _ wyłączenie z grupy pľzeđsięwzięómogących potencjalnie
znacząco oddziaływaó na śľodowiskozakładów przetwarzających alkohol etylowy, a takŻe
wýwarzających napoję alkoholowe, które nie zostały ujęte w Dyľektywie 207Il92lIJE oraz
wprowadzenie progu ilościowego(wydajnośó 100 hl/rok) na podstawie, którego dokonywana
będzie kwaliÍikacja gorzelni đoobowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. oczekiwanym efektem ľękomendowanej zmiany jest zliberalizowanię
przepisów polegające na wykluczeniu z grupy przedsięwzięó wymagających uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pľowadzonych na małą skalę i pozostających
bez wpływu na śľodowisko.

36)

$ 3 ust. 1 pkt 105 pľojektu rczporządzenia (zmodyfikowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 102
103 ľozporuądzenia ooś)_ wyodľębnienie pľzepisu dotyczącego chowu i hodowli norek, przy
jednoczesnym zaostrzeniu kryteľium determinującego o kwaliťrkacji do pľzedsięwzięć mogących
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potencjalnie znacząco oddziaływaó na środowisko. W pľzypadku lokalizacji inwestycji w pobliżu
teľenów wľaŹliwych i na terenach objętych formami ochľony przyrody zmiana wartości dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) z wartości 40 DJP (16 000 szt.) na 2,5 DJP (1 000
szt.), na pozostałych teľenach z 60 DJP (24 000 szt.) na 10 DJP (4 000 szt.). W pľzypadku
inwestycji lokalizowanych w pobliżu terenów wrażliwych zapľoponowano zmianę kĺyeľium
odległościowegoz obowiązujących l00 m na 300 m. Ponadto, w celu usunięcia wątpliwości
interpretacfnych związanych z zabudową zagrodową' wprowadzono pojęcie grunty ľolne
zabudowane zajęte pod budynki mieszkalne. Nowa ľegulacja ujęta w $ 3 ust. 1 pkt 105 lit. a
pľojektu rozporuądzenia wpľowadza pľzepis zapewniający obowiązek uzyskania decyzji
o śľodowiskowychuwarunkowaniach mimo prób celowego podziału inwestycji. Zaostrzęnię
regulacji wynika m.in. z aĺalizy mateľiałów Najwyższej Izby Kontroli pt. ,,Informacja
o wynikach kontroli: Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt'' oraz,,Informacja o wynikach
kontľoli sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt
futeľkowych w województwie wielkopolskim'' i intensywnie ľozwijającym się w Polsce sektorem
chowu i hodowli norek zwiększającym obciążenie dla śľodowiska.

37) $ 3 ust. 1 pkt 106 projektu tozporządzenia (zmodyťtkowano bľzmienie $ 3 ust. 1 pkt 102
i 103 rozporządzenia obowiązującego) _ wyodrębnienie przepisu dotyczącego chowu lub
hodowli zwietząt innych niż noľki popÍZez konsolidację $ 3 ust. 1 plĺ I02 i pkt 103

tozpotządzenia oośz jednoczesnązmianą kryterium odległościowego Z obowiązujących 100 m
na 300 m w przypadku inwestycji lokalizowanych w pobliżu teľenów wrażliwych.. Ponadto,
w związL<u z wątpliwościami interpretacyjnyľri w zakręsie zabudowy zagľodowej wprowadzono
dodatkowy rodzaj gruntu _ ľolny zabudowany zajęty pod budynki mieszkalne. Nowa ľegulacja
ujęta w $ 3 ust. 1 pkt 106 lit. a pľojekt\Íozporządzęnia wpľowadza noľÍnę'któľa uniemożliwi
inwestoľom dokonywanie celowego podziału ferm skutkującego omijaniem proceduľ
środowiskowych.

38)

$ 3 ust.2pkt 2 projektu rczporuądzenia (zmodyfikowano brzmienie $ 3 ust.2pl<t2
rczporządzenia ooś) wpľowadzenie zapisów w celu uniemożliwienia kilkukrotnego
niekontrolowanego przepľowadzęnia rczbudowy i przebudowy pľzedsięwzięć, wymienionych
w $ 3 ust. l, dla których ustalone zostały pľogi i/lub layteńa. obecnie, gdy pojedyncza
modyfikacja nie osiąga pľogów wskazanych w $ 3 ust. 1, zgodnie zbrzmięnięm $ 3 ust.2 p|ď'2
ľozporządzenia ooś,pľzedsięwzięcie nie wymaga decyzjí o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie przepis ten nie wprowadza ograniczenia w ilościtakich ,,podprogowych zmian
w inwestycji'' i nie daje podstawy do sumowania poszczególnych rozbudów rozłoŻonych
w czasię w odniesieniu do ustalonych w $ 3 ust. 1 progów. Zmiana rozpotządzenia oośma
zapobiec niekontľolowanej, wielokľotnej ľozbudowie przedsięwzięó.

Ponadto, w $ 4 projektu rozpoľządzenia uregulowano kwestię kwalifikacji do
pľzedsięwzięó mogących znaaząco oddziaływać, na środowisko po wejściuw Życie
rozporuądzenia. W tym celu wprowadzono pľzepis przejściowy odnoszący się do wszystkich
rodzajów pľzedsięwzięó, tj. zarőwno pľzedsięwzięó ujętych w rozpotządzeniu ooś,jak
i przedsięwzięó nowowprowadzonych lub usuwanych Z rczporządzenia ooś.Przepis będzie
skutkował tym, Że do przedsięwzięé, w przypadku któľych przed dniem wejścia w życie
niniejszego projektu zostało wszczęte i niezakońazonę przynajmniej jedno z postępowań
w sprawie decyzji, zg}oszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz aft.72 ust. 1_1b
ustawy ooś,będą stosowanę pľzepisy obecnie obowiązującego rozpotządzenia ooś.Regulac1a ta
zmierza do zapewnienia stabilnościi pľzewidywalnościpľocesu inwestycyjnego, który został
t

ozpoczęty na podstawie dotychczasowych przepi sów prawa.
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Planuje się, że pľojektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

III. Wyjaśnienia końcowe
Regulacje zawartę w pľojekcię ÍozpoÍząđzeniasą zgodne
w tym z Dyrektywą20IIl92lUE.

z

ptawęm Unii Europejskiej'

PĄekt rczporządzenia nie zawięra pľzepisów technicznych i w związlu z tym nie
podlega notyfikacji w rozumieniu pľzepisőw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 t. w sprawie sposobu funkcjonowania kľajowego systemu noýfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239 poz.2039, z pőżn. zm.). Zgodnię z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja
2005 r. o Komisji Wspólnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego oraz przedstawicielach
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90 poz. 759)
pľojekt rozporządzenia zostanię skieľowany đozaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu
i Samorządu Teľýoľialnego.
Projekt nie dotyczy spraw' o których mowa w art. 1 ustawy z ďnia 24 lipca 2015 r.
o Rądzie Dialogu Społecznego i innych insýtucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 201'8 Í. poz'
2232,zpőźn. zm.), đlategonie pođlegaopiniowaniuprzez Radę Dialogu Społecznego.

Pľojekt rozpotząđzenia oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną
zamieszczone na stronie inteľnetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Cęntrum
Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 |ipca 2005
r. o działąlnościlobbingowej w procesie stąnowienia pr(]wa (Dz. U. z2017 ľ.poz.248).
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