ALERT PRAWNY
Zmiany dotyczące decyzji środowiskowych w 2017 roku
4 stycznia 2017 roku
1 stycznia 2017 r. weszły w życie ważne zmiany dotyczące decyzji środowiskowych oraz ocen
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (Ustawa OOŚ). Najważniejsze z nich to:




możliwość nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie decyzji środowiskowej;
możliwość egzekucji przez organy administracji obowiązków określonych decyzją
środowiskową w przypadku, gdy inwestor uchyla się od ich wypełnienia;
uszczegółowienie wymagań wobec procedury OOŚ i raportu OOŚ.

Co więcej, zgodnie z planami rządu związanymi z przyjęciem nowej ustawy Prawo wodne,
jeszcze w 2017 roku przewiduje się także:


uwzględnienie w toku OOŚ wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Kary pieniężne za niewykonanie decyzji środowiskowej
W myśl nowych przepisów, jeżeli inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia nie wykona
obowiązków określonych w decyzji środowiskowej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska
nałoży na niego, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w wysokości od 500 zł do
1.000.000 zł.
Naruszenia skutkujące nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej to w szczególności:




naruszenie istotnych warunków korzystania ze środowiska;
złamanie nakazu unikania, zapobiegania, ograniczania
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
nieprzeprowadzenie analizy porealizacyjnej.

oraz

monitorowania

Egzekucja decyzji środowiskowej
Dodatkowo nowe przepisy uprawniają organy administracji do realizacji obowiązków
niewykonanych przez inwestora, w drodze egzekucji administracyjnej. Dotyczy to jednak tych
warunków środowiskowych, które nie zostały uwzględnione w późniejszych decyzjach
administracyjnych, udzielających zgody na realizację danej inwestycji.
Postępowanie egzekucyjne może obejmować w szczególności nałożenie na inwestora
grzywny (łącznie do 200 tys. zł) w celu przymuszenia do podjęcia działań nałożonych w decyzji
środowiskowej oraz tzw. wykonanie zastępcze, czyli zlecenie innemu podmiotowi, na koszt
inwestora, wykonania określonych w decyzji obowiązków.

Zmiany dotyczące wymagań wobec procedury OOŚ i raportu OOŚ
Zmiany dotyczące OOŚ i sporządzanego w jej toku raportu stanowią najliczniejszą grupę
zmian – objęły m.in. problematykę inwentaryzacji przyrodniczej i ocenę skumulowanego
oddziaływania przedsięwzięcia z innymi (także planowanymi) przedsięwzięciami; mają one
przede wszystkim charakter porządkujący.
Nowelizacja wprowadza także wymagania wobec autorów raportów w zakresie przygotowania
merytorycznego oraz obowiązek składania przez te osoby oświadczenia o spełnieniu owych
wymagań.

Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a decyzja środowiskowa
Zgodnie z planami legislacyjnymi rządu w 2017 r. zostanie przyjęta nowa ustawa Prawo
wodne. W myśl projektowanych przepisów, jeżeli przedsięwzięcie będzie mogło negatywnie
wpłynąć na możliwość osiągnięcia tzw. celów środowiskowych dla wód, organ odmówi
wydania decyzji środowiskowej. Organ wydający decyzję środowiskową będzie w tym zakresie
zasięgał opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nowego podmiotu, który ma zastąpić instytucje
dotychczas funkcjonujące w obszarze gospodarowania wodami.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje o kwestiach poruszonych w niniejszym
opracowaniu, uprzejmie prosimy o kontakt:

dr Sergiusz Urban
prawnik, counsel
sergiusz.urban@wkb.pl

