UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel ratyfikacji Protokołu

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko należy do podstawowych narzędzi
realizacji trwałego i zrównoważonego rozwoju, będącego jedną z konstytucyjnych zasad
ustroju państwa, jak również Unii Europejskiej. Stanowi skuteczny instrument zapewniający
włączenie priorytetów ochrony środowiska oraz wymagań warunkujących zrównoważony
rozwój do treści polityk, strategii, planów i programów, a w następstwie do procesu
podejmowania decyzji w sprawie konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest identyfikacja potencjalnych
negatywnych skutków planowanych działań i przedsięwzięć, uwzględnionych w ramach
polityk i strategii, przed przystąpieniem do ich realizacji, w taki sposób, aby można było
zawczasu zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu, a jeżeli nie jest to możliwe – ograniczać
do najniższego, uzasadnionego ekonomicznie, społecznie i ekologicznie poziomu.

Podczas II Spotkania Stron Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 96, poz. 1110), zwanej dalej „Konwencją z Espoo”, została podjęta decyzja o utworzeniu
grupy roboczej do spraw opracowania protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Celowość opracowania ww. protokołu została także potwierdzona na
II Spotkaniu Sygnatariuszy Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78,
poz. 706), zwanej dalej „Konwencją z Aarhus”, w Cavtat (3 – 5 lipca 2000 r.). W ustaleniach
spotkania w Cavtat postanowiono wezwać do współpracy Strony Konwencji z Espoo w celu
zagwarantowania, aby kwestie udziału społeczeństwa były należycie uwzględnione w trakcie
negocjacji zmierzających do wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego
oceny oddziaływania wpływu skutków realizacji planów i programów.
Rzeczpospolita Polska ratyfikowała dnia 30 kwietnia 1997 r. Konwencję z Espoo
(ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Konwencji o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. Nr 18, poz. 96)) oraz z dnia 31 grudnia 2001 r.
Konwencję z Aarhus (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do

informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. Nr 89, poz. 970)).

Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym został przyjęty podczas V Ministerialnej Konferencji „Środowisko dla
Europy”, która odbyła się w dniach 21 – 23 maja 2003 r. w Kijowie, gdzie podpisało go
trzydzieści siedem państw, w tym Rzeczpospolita Polska. Zapisy przedmiotowego Protokołu
stosuje się do określonej grupy planów i programów, opracowywanych lub przyjmowanych
przez organy administracji, a także do wyznaczania praw społeczeństwa w procedurze
opracowania ww. dokumentów.
Do chwili obecnej Protokół przyjęło dziewiętnaście państw oraz Unia Europejska
(w dniu 12 listopada 2008 r.). Zgodnie z dyspozycją Protokołu wchodzi on w życie
dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu szesnastego dokumentu ratyfikacyjnego (w dniu
12 kwietnia 2010 r. przez Republikę Estońską), co oznacza, że zapisy Protokołu stały się
wiążące od dnia 11 lipca 2010 r.

2. Obowiązujący stan prawny w Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązujące przepisy dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
stanowiące transpozycję dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
zwanej dalej „dyrektywą 2001/42/WE”, zostały zawarte 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 środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”.
Kwestia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest uregulowana w dziale IV
przytoczonej ustawy. Natomiast kwestie związane z postępowaniem transgranicznym, w tym
dla planów i programów, zostały określone w dziale VI.
Zgodnie z art. 46 i 47 ustawy ooś przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko wymagają projekty:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,
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2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych
lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko,
3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura
2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub
nie wynikają z tej ochrony,
4) dokumentów innych niż wymienione w pkt 1 – 3, jeżeli w uzgodnieniu
z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt
dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na
środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska określa dział III ustawy ooś. Informacje
podawane do publicznej wiadomości dotyczące projektów planów i programów są
przekazywane: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu właściwego
w sprawie, w siedzibie organu oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47

ustawy ooś,

opracowywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których realizacja może
transgranicznie oddziaływać na środowisko, postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania wygląda następująco.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli organ opracowujący projekt danego planu
lub programu, prowadzący ocenę oddziaływania na środowisko stwierdzi, że realizacja tego
dokumentu może transgranicznie oddziaływać na środowisko, powinien niezwłocznie
poinformować Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „GDOŚ”,
o możliwości wystąpienia transgranicznych skutków realizacji tego dokumentu. Wraz
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z powiadomieniem organ przekazuje projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na
którego terytorium realizacja projektu dokumentu może oddziaływać, załączając do
powiadomienia projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jeżeli
państwo narażone powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowym
postępowaniu, GDOŚ obowiązany jest do uzgodnienia, w porozumieniu z organem
opracowującym

projekt

danego

dokumentu,

z

państwem

narażonym

terminów

poszczególnych etapów postępowania. Ustalając poszczególne terminy, należy wziąć pod
uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów
oraz społeczeństwa tego państwa. Przeprowadzenie postępowania z udziałem właściwych
organów oraz społeczeństwa leży w tym przypadku w gestii państwa narażonego.
Konsultacje z państwem narażonym przeprowadza organ opracowujący projekt planu
lub programu. Dzieje się to jednak za pośrednictwem GDOŚ. Pełni on rolę organu
koordynującego i odpowiada za bezpośrednie kontakty z uczestniczącym w postępowaniu
właściwym organem państwa narażonego. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub
ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Wyniki konsultacji transgranicznych muszą być rozpatrzone przed przyjęciem danego
dokumentu. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy ooś przyjęcie dokumentu nie powinno nastąpić
przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Po zakończeniu

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęciu

dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś, organ właściwy do jego
opracowania przekazuje GDOŚ przyjęty dokument wraz z podsumowaniem zawierającym
informacje określone w art. 55 ust. 3 ustawy ooś, w tym dotyczące postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko. Następnie, w trybie art. 117 ustawy ooś,
GDOŚ przekazuje właściwemu organowi państwa narażonego przyjęty dokument wraz z ww.
podsumowaniem.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko przeprowadza się także na wniosek innego państwa, na którego
terytorium może oddziaływać realizacja projektu dokumentu poddawanego strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko (art. 104 ust. 2 ustawy ooś).
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W tym miejscu trzeba zauważyć, że większość praw i obowiązków wynikających
z Protokołu zostało uregulowanych w obowiązującym prawie polskim.

3. Stan prawny określony w zapisach Protokołu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo w 1991 r.

Tekst Protokołu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące kolejnych etapów
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sposobu prowadzenia konsultacji
transgranicznych.
Protokół nakłada na strony obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wymienionych w artykule 4 planów
i programów, których realizacja może potencjalnie spowodować znaczące oddziaływanie na
środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Ocena taka ma być przeprowadzana w przypadku
planów i programów opracowywanych dla sektorów: rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa,
energetyki, przemysłu, w tym górnictwa, transportu, rozwoju regionalnego, gospodarki
odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planowania przestrzennego
i wykorzystywania terenu, w każdym przypadku, gdy plan lub program wyznacza ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku I do Protokołu. Strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko podlegają także te spośród wymienionych planów
i programów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, wymienionych
w załączniku II do Protokołu. Ponadto strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
mają być poddawane inne plany i programy ustalające ramy realizacji przedsięwzięć, o ile
taki obowiązek zostanie nałożony przez prawo krajowe. Kryterium określenia w przepisach
prawa krajowego obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dotyczy także tych spośród planów i programów sektorowych, wyznaczających
ramy dla realizacji przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, które dotyczą
niewielkiego obszaru (skala lokalna), bądź stanowią niewielką modyfikację przyjętych
dokumentów.
Protokołowi nie podlegają plany i programy, których jedynym celem jest służenie
obronie narodowej lub obronie cywilnej oraz plany i programy finansowe lub budżetowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Protokołu, Strona powinna zapewnić udział społeczeństwa
możliwie wcześnie, gdy wszystkie opcje są jeszcze możliwe, tak aby społeczeństwo mogło
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wyrazić swoją opinię o projekcie planu lub programu i sprawozdaniu dotyczącym środowiska
(w polskim prawie jest to prognoza oddziaływania na środowisko). Do udostępnienia tych
dokumentów zalecane jest stosowanie mediów elektronicznych lub innych środków
(art. 8 ust. 2).

Przedmiotowy

Protokół,

przewiduje

następujący

przebieg

konsultacji

transgranicznych:
Jeżeli Strona pochodzenia uważa, że realizacja planu lub programu potencjalnie może
spowodować znaczący transgraniczny wpływ na środowisko, w tym na zdrowie, powiadamia
o tym Stronę narażoną jak najwcześniej przed przyjęciem planu lub programu. W myśl art. 10
ust. 2 powiadomienie zawiera projekt planu lub programu i sprawozdanie dotyczące
środowiska (w polskim prawie zwane prognozą oddziaływania na środowisko) oraz
informacje dotyczące procedury przyjmowania planu lub programu. W terminie określonym
w powiadomieniu Strona narażona informuje Stronę pochodzenia, czy pragnie podjąć
konsultacje przed przyjęciem planu lub programu i, w razie konieczności, zainteresowane
Strony podejmują konsultacje mające na celu zapobieganie, zmniejszenie lub złagodzenie
negatywnego wpływu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.
Strony

uzgadniają

szczegółowe

rozwiązania,

zapewniające

poinformowanie

zainteresowanego społeczeństwa i organów Strony narażonej oraz umożliwiające im
przekazanie swoich opinii o projekcie planu lub programu, a także o sprawozdaniu
dotyczącym środowiska (prognozie oddziaływania na środowisko).
Następnie, Strona narażona zostaje poinformowana o przyjęciu dokumentu.
Udostępnia się jej wówczas plan lub program wraz z oświadczeniem podsumowującym,
w jaki sposób wzięto w nim pod uwagę względy środowiskowe, a także w jaki sposób
uwzględniono złożone uwagi.

4. Różnice między stanem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej
a regulacjami wynikającymi z Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzonej w Espoo w 1991 r.

Protokół rozszerza listę dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w stosunku do analogicznego wykazu określonego dyrektywą
2001/42/WE, o projekty planów i programów dotyczących rozwoju regionalnego, a także
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górnictwa. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z prawodawstwem polskim
dokumenty dotyczące rozwoju regionalnego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko (art. 46 pkt 1 ustawy ooś). Natomiast, wprowadzenie dokumentów z dziedziny
górnictwa do grupy dokumentów „sektorowych” wymienionych w art. 46 pkt 2 ustawy ooś
nie jest konieczne, bowiem obecnie istniejący przepis mówi o dokumentach z dziedziny
przemysłu, który będąc pojęciem o szerszym znaczeniu uwzględnia m.in. górnictwo.
Ponadto zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 4 ust. 5 Protokołu jego przepisy nie znajdują
zastosowania do planów i programów finansowych lub budżetowych oraz takich, których
jedynym celem jest służenie obronie narodowej lub obronie cywilnej. Podobne wykluczenie,
mimo braku podstawy w prawie krajowym, jest również stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej na zasadzie dobrej praktyki wynikającej z wykładni celowościowej dyrektywy
2001/42/WE. Niemniej jednak, w celu uzyskania pełnej zgodności z postanowieniami
Protokołu, wśród postanowień nowelizujących ustawę ooś złożony został postulat
o wprowadzenie jednoznacznego wyłączenia dokumentów finansowych i służących obronie
narodowej z obowiązku przeprowadzenia dla nich strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Należy również zwrócić uwagę, że w ustawie ooś nie ma prze
pisu analogicznego do tego zawartego w art. 10 ust. 2 lit. b Protokołu, a dotyczącego
zawartości powiadomienia, kierowanego przez Stronę pochodzenia do Strony narażonej,
wszczynającego postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z treścią Protokołu, wspomniane powiadomienie powinno zawierać informacje
dotyczące m.in. procedury podejmowania decyzji, co należy rozumieć jako informacje
dotyczące procedury zmierzającej do przyjęcia/zatwierdzenia dokumentu. Mając na uwadze
celowość takiej notacji, a także osiągnięcie zgodności z zapisami Protokołu, treść art. 10 ust.
2 lit. b Protokołu stanowi element projektu nowelizacji ustawy ooś.
5. Przewidywane skutki związane z wejściem w życie Protokołu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo w 1991 r.
5.1

Skutki społeczne – Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym umacnia prawo udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, również w kontekście transgranicznym.
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5.2

Skutki gospodarcze – Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym nie powoduje bezpośrednio żadnych dodatkowych skutków o takim
charakterze.
5.3

Skutki finansowe – Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym nie spowoduje znaczących skutków finansowych; koszty związane
z funkcjonowaniem tego Protokołu będą pokrywane w ramach bieżących wydatków
właściwych organów administracji.
5.4

Skutki polityczne – w związku z zatwierdzeniem Protokołu przez Unię Europejską,

jego postanowienia stanowią dla Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące prawo wtórne.
Ratyfikacja Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do
Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym przez RP
ma charakter formalny i służy oświadczeniu woli państwa.
5.5

Skutki prawne – ratyfikacja Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym nie pociągnie za sobą konieczności zmiany przepisów prawa krajowego
dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poza planowaną w tym
zakresie zmianą ustawy ooś.
6. Wybór trybu związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo w 1991 r.
Mając na uwadze postanowienia art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w zakresie umów międzynarodowych dotyczących spraw uregulowanych w ustawie
lub w których Konstytucja wymaga ustawy, proponuje się przyjęcie Protokołu zgodnie
z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U.
Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395), w drodze
ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.
Należy podkreślić, że w związku z zatwierdzeniem Protokołu przez Unię Europejską,
po złożeniu szesnastego dokumentu ratyfikacyjnego, co nastąpiło dnia 12 kwietnia 2010 r.,
niniejszy Protokół wszedł w życie w dniu 11 lipca 2010 r. i stał się prawem wtórnym
wiążącym państwa członkowskie Unii Europejskiej.
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