Legal Alert
Zmiany w procedurze wydawania
decyzji środowiskowej.
Będzie ich więcej!
Sierpień 2019
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm przyjął ustawę 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. Celem nowej regulacji jest
usprawnienie i przyspieszenie procesu uzyskiwania decyzji
środowiskowej. Przepisy czekają jeszcze na podpis Prezydenta.

Zapraszamy do kontaktu

Nowe zmiany obejmują m.in.:
















Rezygnację z postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia
OOŚ w przypadku przedsięwzięć z II grupy
Możliwość zaskarżenia postanowienia RDOŚ stwierdzającego
konieczność przeprowadzenia OOŚ na Naturę 2000
Zmiany w zakresie raportu OOŚ
Rozszerzenie katalogu działań, do których wykonania może zostać
zobowiązany inwestor w decyzji środowiskowej w przypadku braku
stwierdzenia obowiązku OOŚ
Zmiany dotyczące załączników dołączanych do wniosku
Rezygnację z wymogu etapowości jako warunku przedłużenia terminu
wykorzystania decyzji środowiskowej
Możliwość złożenia wniosku o wydłużenie terminu na skorzystanie
z decyzji środowiskowej po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała
się ostateczna
Zmniejszenie liczby stron, upoważaniające do zastosowania
powiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia
Zmiany kryterium odległościowego służącego do określenia obszaru
oddziaływania na środowisko tj. wprowadzanie kryterium odległości
100 m od granicy terenu, na którym będzie realizowana inwestycja
Wprowadzenie domniemania aktualności wypisu z rejestru gruntów
Możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności
decyzji środowiskowej przez RDOŚ
Zmiany w procedurze transgranicznego oddziaływania na środowisko
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Regulacja spotkała się z krytyką ze strony organizacji ekologicznych,
w szczególności w zakresie dotyczącym określenia obszaru oddziaływania.
W ocenie organizacji proponowane zmiany ograniczą zakres stron w
postępowaniu, co może naruszać przepisy unijne.
Niezależnie od powyższego, już dziś można stwierdzić, że to nie koniec zmian
w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej. W dniu 8 maja 2019 r.
Polska wystosowała odpowiedź na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej
dotyczącą nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 2011/92/UE w sprawie
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oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko. Komisja Europejska zarzuca Polsce ograniczenie
dostępu społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych do wniesienia
środków zaskarżenia od decyzji środowiskowej, jak również wyłączenie
wstrzymania wykonania takich decyzji. Wspomniane zarzuty odnoszą się do
inwestycji, do których mają zastosowanie tzw. specustawy.
Strona rządowa zapowiedziała dokonanie przeglądu obowiązujących regulacji
prawnych w celu wyeliminowania niezgodności z dyrektywą EIA, a także
opracowanie przepisu umożliwiającego sądom administracyjnym oraz
organom II instancji wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji
środowiskowej, jak również decyzji środowiskowej, której nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.
Już dzisiaj można zatem powiedzieć, że zmian w procedurze uzyskiwania
decyzji środowiskowej będzie więcej.

Informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy o kontakt
ze wskazanym wyżej prawnikiem.
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