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Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

 
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia br. znak: BPS/043-71-2024/19, przy którym przekazano tekst 

oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Karczewskiego podczas 71. posiedzenia Senatu RP 

w  dniu  24  stycznia  br.,  dotyczącego  problematyki  realizacji  zadania  budowy  drogi  ekspresowej  S17 

Wschodnia Obwodnica Warszawy, przedstawiam poniżej informacje w sprawie. 
 

Zadanie obejmujące budowę przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S17 zostało ujęte w Programie 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zadanie to znajduje się na etapie 

prac przygotowawczych związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniem 

opinii i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa. 
 

Dnia 2 lipca 2015 r. inwestor zadania – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, złożył do 

Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  ponowny  wniosek  o  wydanie  decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wniosek ten został przekazany do 

procedowania do RDOŚ w Białymstoku. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego dnia 

24 listopada 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla odc. Drewnica – Ząbki 

zaś 28 grudnia 2018 r. dla odc. Ząbki – Zakręt. 
 

Odnosząc się  do  problematyki  przebiegu  przedmiotowej  drogi,  jego  kształtu oraz  sposobu  powiązania 

z siecią dróg krajowych jak i terenami przyległymi uprzejmie informuję, że zastosowanie mają przepisy 

ustawy 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. z 2017 r. poz. 

1405 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 tej ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach   organ   właściwy   do   jej   wydania   zapewnia   możliwość   udziału   społeczeństwa 

w postępowaniu, dzięki czemu wszystkie zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące 

przedmiotu postępowania. 
 

Należy jednak podkreślić, że konkluzje zawarte w dokumentacji przygotowanej przez inwestora zadania 

(GDDKiA) i zawarte we wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji stanowiły jedynie rekomendację 

preferowanego wariantu przebiegu drogi. Ostateczny przebieg przedmiotowej drogi zaś, określony został 

w  decyzjach  organu  wydającego  decyzje  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  czyli  Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 

Na etapie prac przygotowawczych prowadzonych przez inwestora przeprowadzony został szereg analiz oraz 

uzgodnień  z  odpowiednimi  organami  państwowymi,  wynikiem  których  było  określenie  preferowanego 

wariantu przebiegu drogi ekspresowej S17 i wskazanie go we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 
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Uprzejmie informuję, że cała dokumentacja oraz analizy na etapie procesu przygotowawczego zostały 

zrealizowane w oparciu i na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przy wykorzystaniu procedur 

i dotychczasowych    wieloletnich    doświadczeń    GDDKiA,    w    sposób    szczegółowy,   transparentny 

i uwzględniający wszelkie możliwe czynniki. Poprawność wszystkich analiz przeprowadzonych na etapie 

procesu przygotowawczego i zawartych w złożonej dokumentacji, w szczególności w raporcie oddziaływania 

na środowisko, została zweryfikowana i poddana szczegółowej analizie przez organ prowadzący 

postępowanie (RDOŚ), uznana  została przez  organ  za kompletną i znalazła odzwierciedlenie w treści 

decyzji administracyjnej. 
 

Decyzja ta została wydana przez odpowiedni organ administracji publicznej, po przeprowadzeniu 

postępowania  administracyjnego,  z  uwzględnieniem  wszystkich  jego  elementów,  w  tym  uzyskania 

wszystkich  uzgodnień  i  opinii  odpowiednich  organów  i  inspekcji  państwowych jak  też  uwzględnieniem 

udziału społeczeństwa. 
 

Wskazać należy, że od rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska w  Białymstoku, stronom  postępowania przysługują 

środki ochrony prawnej w tym odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a następnie 

ewentualnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
 

Podkreślenia wymaga także, że kontrola prawidłowości rozstrzygnięć podejmowanych przez właściwy organ 

ochrony środowiska, w tym przypadku RDOŚ, nie leży w kompetencji Ministra Infrastruktury. Minister nie 

posiada przymiotu strony przedmiotowego postępowania administracyjnego. 
 
 
 

Z poważaniem, 
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