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Szanowna Pani Marszałek, 

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam 

Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - o ratyfikacji Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Federalnej Niemiec w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko i strategicznych 

ocen oddziaływania na środowisko  

w kontekście transgranicznym, podpisanej  

w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych 

regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie 

w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych  

i Minister Klimatu. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej 

w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej 

Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 

2018 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

Dnia 10 października 2018 r. w Neuhardenberg została podpisana Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, 

że: 

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

– będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dano w Warszawie, dnia 

 

PREZYDENT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Andrzej Duda 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

Mateusz Morawiecki 



UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel związania Umową 

Ocena oddziaływania na środowisko, jak i strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko, są jednymi z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska, 

będących wyrazem realizacji zasad prewencji i przezorności w procesie inwestycyjnym 

oraz planistycznym, z których wynika obowiązek oszacowania potencjalnych 

negatywnych skutków realizacji planowanych działań o charakterze inwestycyjnym 

i strategicznym dla środowiska, a następnie konieczność zastosowania rozwiązań 

skutecznie zapobiegających oraz minimalizujących te oddziaływania. 

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko, zwaną dalej: „ooś”, przeprowadza się 

dla każdego planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko, które jest zamierzeniem budowlanym lub jakąkolwiek inną ingerencją 

w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, 

w tym również na wydobywaniu kopalin. 

Z kolei strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, zwana dalej: „sooś”, jest 

instrumentem służącym integracji aspektów środowiskowych z aspektami 

ekonomicznymi i społecznymi rozpatrywanymi na etapie opracowywania projektów 

dokumentów strategicznych, zarówno o charakterze planistycznym, jak i branżowym 

oraz innych dokumentów strategicznych, których realizacja może znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 

tego obszaru lub nie wynikają z jego ochrony. W trakcie tej procedury określa się, 

analizuje oraz ocenia przewidywane znaczące oddziaływania skutków realizacji danego 

dokumentu strategicznego na poszczególne elementy środowiska oraz na zdrowie 

i bezpieczeństwo ludzi. Dlatego też procedura strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko jest istotnym instrumentem zapewniającym zrównoważony rozwój 

w ramach planowania i programowania rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym. 

Zarówno w przypadku ooś, jak i sooś, integralnym elementem postępowania jest ocena 

w kontekście transgranicznym, jeżeli zachodzą przesłanki do jej przeprowadzenia. 

Postępowanie w sprawie ooś i sooś prowadzone w kontekście transgranicznym 

uwzględnia współpracę międzynarodową w zakresie działań mających na celu 
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zapobieganie, redukcję i kontrolowanie znaczącego szkodliwego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko wynikającego z planowanej działalności oraz realizacji 

danego dokumentu strategicznego, w których jedna ze stron jest określana jako „Strona 

pochodzenia”, a druga – „Strona narażona”. 

Aktami prawa międzynarodowego o charakterze wiążącym, które są poświęcone 

instrumentowi transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz mają 

zastosowanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, są: 

1) Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 1110), zwana 

dalej: „Konwencją z Espoo” (weszła w życie dnia 10 września 1997 r.); 

2) Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 

Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 1074), zwany 

dalej: „Protokołem Strategicznym” (wszedł w życie w stosunku do 

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 września 2011 r.); 

3) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej 

Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., podpisana dnia 11 kwietnia 

2006 r. w Neuhardenberg (Dz. U. z 2007 r. poz. 1709), zwana dalej: „Umową 

z 2006 r.” (weszła w życie dnia 6 lipca 2007 r.); 

4) Pierwsza poprawka do Konwencji z Espoo, sporządzona w Sofii dnia 27 lutego 

2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2209) (weszła w życie dnia 26 sierpnia 2014 r.); 

5) Druga poprawka do Konwencji z Espoo, sporządzona w Cavtat dnia 4 czerwca 

2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.171) (weszła w życie dnia 23 października 2017 r.). 

Dla zobrazowania całości stosunków traktatowych Polski w zakresie transgranicznych 

ocen oddziaływania na środowisko należy zauważyć, że Polska zawarła również umowę 

dwustronną dotyczącą transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko z Republiką 

Litewską, tj.: Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Litewskiej o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym, podpisaną w Warszawie dnia 27 maja 2004 r. (M. P. 

z 2005 r. poz. 238), która weszła w życie dnia 27 maja 2004 r. 
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Wymóg prowadzenia ocen w kontekście transgranicznym w ramach ooś i sooś regulują 

też przepisy unijne: 

1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 26 z 28.1.2012, str. 1, z późn. zm.), 

zwana dalej: „dyrektywą 2011/92/UE”; 

2) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 

(Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 6, str. 157), zwana dalej: „dyrektywą 2001/42/WE”. 

Umowa z 2006 r. została opracowana na podstawie przepisów Konwencji z Espoo 

i Protokołu Strategicznego. 

Konwencja z Espoo i Protokół Strategiczny stwarzają międzynarodowe ramy prawne 

dla procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy planowana działalność lub 

projektowany dokument o charakterze strategicznym realizowane na terenie 

znajdującym się pod jurysdykcją jednej Strony, tj. na obszarze państwa Strony 

pochodzenia, swoim zasięgiem oddziaływania obejmują teren podlegający jurysdykcji 

innej Strony, czyli obszar państwa Strony narażonej, mogąc tym samym powodować 

znaczące negatywne skutki dla środowiska. Jednocześnie Konwencja z Espoo i Protokół 

Strategiczny nakładają na ich Strony obowiązek poszukiwania wszelkich możliwych do 

podjęcia środków w celu kontroli, zapobiegania bądź ograniczania znaczącego, 

szkodliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Ogólne postanowienia Konwencji z Espoo i Protokołu Strategicznego mogą znaleźć 

swoje rozszerzenie i odzwierciedlenie w umowach dwustronnych. Celem zawierania 

umów bilateralnych dotyczących realizacji Konwencji z Espoo i Protokołu 

Strategicznego jest wypracowanie oraz ujednolicenie ram współpracy w zakresie ocen 

oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym między dwoma Umawiającymi się Stronami. Ponadto 

zawieranie tego rodzaju umów przyczynia się do wzrostu efektywności zastosowania 

Konwencji z Espoo w przypadku planowanych działalności mogących oddziaływać na 

terytorium podlegające jurysdykcji innej Strony, jak również zastosowania Protokołu 
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Strategicznego w odniesieniu do opracowywanych dokumentów strategicznych 

o charakterze planistycznym i branżowym, których skutki realizacji mogą ujawnić się 

na terytorium pod jurysdykcją drugiego państwa.  

Zgodnie z artykułem 8 Konwencji z Espoo: „w celu wprowadzenia w życie zobowiązań 

wynikających z niniejszej konwencji oraz z wszelkich jej protokołów, których są 

Stronami, Strony mogą dalej stosować istniejące lub zawierać nowe umowy 

dwustronne, wielostronne lub inne porozumienia. Umowy takie lub inne porozumienia 

mogą opierać się na elementach wymienionych w załączniku VI.”.  

Jak stanowi załącznik VI do Konwencji z Espoo umowy dwustronne i wielostronne lub 

inne porozumienia mogą zawierać: 

1) dodatkowe wymagania dotyczące wprowadzenia w życie niniejszej konwencji, 

uwzględniające szczególne warunki danego obszaru; 

2) rozwiązania instytucjonalne, administracyjne i inne tworzone na zasadzie 

wzajemności i równoważności; 

3) środki harmonizujące politykę i sposoby ochrony środowiska w celu osiągnięcia 

największego możliwego zbliżenia norm i metod odnoszących się do 

wprowadzenia w życie ocen oddziaływania na środowisko; 

4) opracowanie, ulepszanie i/lub wzajemne dostosowywanie metod rozpoznawania, 

mierzenia, przewidywania i oszacowywania oddziaływań, jak też metod analizy 

porealizacyjnej; 

5) opracowanie i/lub ulepszenie metod i programów zbierania, analizowania, 

przechowywania i rozpowszechniania w odpowiednim czasie porównywalnych 

danych odnoszących się do jakości środowiska w celu zapewnienia danych 

wejściowych do oceny oddziaływania na środowisko; 

6) ulepszenie progowych poziomów transgranicznego oddziaływania i lepiej 

sprecyzowanych kryteriów określania jego znaczenia, odnoszących się do 

lokalizacji, rodzaju lub rozmiaru planowanych rodzajów działalności, do których 

zgodnie z postanowieniami Konwencji z Espoo będą stosowane oceny 

oddziaływania na środowisko, jak też ustanowienie obciążeń krytycznych dla 

zanieczyszczeń transgranicznych; 
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7) podejmowanie, jeśli to właściwe, wspólnej oceny oddziaływania na środowisko, 

opracowanie wspólnych programów monitoringu, wzajemna kalibracja urządzeń 

monitorujących i harmonizacja metodologii, aby zapewnić porównywalność 

otrzymywanych danych i informacji. 

Rzeczpospolita Polska oraz Republika Federalna Niemiec, mając na względzie 

wieloletnią współpracę dwustronną w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym, doświadczenie w stosowaniu Umowy z 2006 r. oraz 

czerpiąc obustronne korzyści wynikające z wymiany informacji i doświadczenia 

w ramach tej współpracy, zauważyły konieczność kompleksowego uregulowania 

problematyki ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen odziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym w jednym akcie prawym. W tym celu strony 

uznały, że najlepszą metodą będzie wynegocjowanie nowej umowy międzynarodowej 

w tym zakresie i uchylenie Umowy z 2006 r. 

2. Różnice między dotychczasowym i nowym stanem prawnym 

2.1. Obowiązujący stan prawny w Rzeczypospolitej Polskiej  

Ramy prawne dla postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 

Niemiec zostały uregulowane w Umowie z 2006 r., która weszła w życie dnia 6 lipca 

2007 r. Przepisy tej umowy wynikają bezpośrednio z Konwencji z Espoo oraz są zgodne 

z dyrektywą 2011/92/UE.  

Umowa z 2006 r. ma zastosowanie do każdej planowanej działalności, która może 

spowodować znaczące szkodliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko na 

terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony i dla której przeprowadza się 

zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w państwie Strony pochodzenia 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządza się 

dokumentację oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności. Umowa 

z 2006 r. reguluje sposób przebiegu poszczególnych etapów postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, w tym 

w szczególności: zakres stosowania, powiadamianie, dokumentację oceny 

oddziaływania na środowisko, udział opinii publicznej, stanowiska organów, wymianę 

informacji, konsultacje przed wydaniem decyzji, a następnie jej przekazanie, analizę 
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porealizacyjną, dotrzymywanie terminów, tłumaczenia, właściwe organy, jak również 

rozstrzyganie spraw spornych. 

Obowiązujące przepisy krajowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko stanowią 

transpozycję dyrektywy 2011/92/UE oraz dyrektywy 2001/42/WE i zostały 

implementowane do polskiego porządku prawnego ustawą 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 2020 r. 

poz. 284), zwaną dalej: „ustawą ooś”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zwanym dalej: „rozporządzeniem w sprawie 

przedsięwzięć”.  

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jest uregulowane w dziale 

VI (art. 104–120) ustawy ooś, gdzie wymieniono następujące rodzaje postępowań: 

1) postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć (rozdział 2); 

2) postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, 

planów i programów (rozdział 3); 

3) postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy (rozdział 4). 

Natomiast rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć dokonuje specyfikacji planowanych 

przedsięwzięć na podlegające obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko i na 

przedsięwzięcia, co do których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko może wyniknąć w ramach kwalifikacji dokonywanej przez właściwy organ. 

Rozporządzenie to transponuje załącznik I i II dyrektywy 2011/92/UE oraz jest w pełni 

zgodne z załącznikiem I do Konwencji z Espoo. 

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 104 ust. 1 ustawy ooś postępowanie dotyczące 

transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się w razie stwierdzenia 

możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (gdzie Rzeczpospolita Polska występuje jako 

Strona pochodzenia) na skutek: 
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1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych: 

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś, jeżeli 

w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; 

2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa 

w art. 46 lub 47 ustawy ooś.  

Ponadto, zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy ooś, postępowanie w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek 

innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo 

realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 i 47 ustawy ooś.  

W przypadku gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej 

Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium (gdzie Rzeczpospolita Polska występuje 

jako Strona narażona), postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko przeprowadza się zgodnie z art. 105 ustawy ooś oraz przepisami zawartymi 

w rozdziale 4 działu VI ustawy ooś.  

2.2. Stan prawny określony w Umowie  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej 

Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana 

w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r., zwana dalej także: „Umową”, została 

przygotowana w oparciu o postanowienia obowiązującej Umowy z 2006 r., Konwencję 

z Espoo i Protokół Strategiczny oraz tworzy ramy prawne dla dwóch rodzajów 

postępowań: 

1) postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (ooś) w kontekście 

transgranicznym dla planowanych działalności mogących oddziaływać na obszar 

podlegający jurysdykcji drugiej Umawiającej się Strony; 



8 

2) postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) 

w kontekście transgranicznym dla projektów dokumentów, których skutki realizacji 

mogłyby ujawnić się na obszarze podlegającym drugiej Umawiającej się Stronie. 

W obu przypadkach (ooś i sooś) podpisana Umowa opisuje poszczególne etapy 

postępowania i precyzuje kwestie organizacyjne usprawniające przeprowadzenie tej 

procedury związane m.in. z: zakresem stosowania, powiadamianiem, dokumentacją ooś 

i sooś oraz terminem przekazywania stanowisk, uwag i zastrzeżeń, udziałem 

społeczeństwa, stanowiskami organów, wymianą informacji, konsultacjami przed 

wydaniem decyzji oraz przyjęciem planu lub programu, przekazaniem decyzji oraz 

przyjętego planu lub programu, analizą porealizacyjną oraz monitoringiem, 

dotrzymywaniem terminów, tłumaczeniami, komunikacją elektroniczną, właściwymi 

organami oraz rozstrzyganiem spraw spornych. 

Należy podkreślić, że Umowa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym powtarza większość regulacji wynikających z Umowy 

z 2006 r., przy czym przewiduje wprowadzenie w szczególności następujących zmian 

w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć: 

1) aktualizacja właściwych organów administracji publicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na 

środowisko; 

2) wprowadzenie regulacji umożliwiającej porozumiewanie się obu Umawiających się 

Stron co do możliwości przeprowadzenia wspólnej oceny oddziaływania na 

środowisko, w przypadku przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarach 

podlegających jurysdykcji państw obu Umawiających się Stron; 

3) umożliwienie Stronie narażonej udziału w postępowaniu transgranicznym 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko już na etapie określania zakresu 

dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, tj. na etapie scopingu. 

2.3. Różnice między stanem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej 

a regulacjami wynikającymi z podpisanej Umowy 

Z chwilą wejścia w życie Umowy utraci moc Umowa z 2006 r. Wejście w życie Umowy 

nie będzie wymagało podjęcia prac legislacyjnych w celu wprowadzenia zmian 

w prawie krajowym.  



9 

3. Przewidywane skutki związane z wejściem w życie Umowy  

Skutki społeczne – wejście w życie Umowy spowoduje wzmocnienie udziału 

społeczeństwa Strony narażonej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym. Udział ten będzie odbywał się na takich samych prawach, jakie 

przysługują społeczeństwu państwa Strony pochodzenia.  

Skutki gospodarcze – nie przewiduje się żadnych dodatkowych skutków o tym 

charakterze. Niemniej jednak należy mieć na uwadze pośredni wpływ wejścia w życie 

podpisanej Umowy na rozwój gospodarczy poprzez usprawnienie postępowań 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 

prowadzonych z Republiką Federalną Niemiec. Usprawnienie tej procedury może 

skutkować przyspieszeniem, a w efekcie skróceniem procesu inwestycyjnego przez 

wyeliminowanie wątpliwości i niejasności na jak najwcześniejszym etapie. Ponadto 

Umowa może usprawnić opracowywanie oraz przyjmowanie dokumentów 

strategicznych wyznaczających m.in. kierunki rozwoju gospodarczego, których skutki 

realizacji mogłyby oddziaływać na obszar podlegający jurysdykcji państwa drugiej 

Umawiającej się Strony.  

Skutki finansowe – Umowa nie wywoła żadnych dodatkowych skutków finansowych 

dla budżetu państwa m.in. ze względu na fakt, iż jej wejście w życie nie spowoduje 

konieczności zmiany prawa krajowego, jak również nie nałoży na Rzeczpospolitą 

Polską dodatkowych zobowiązań finansowych wynikających np. z konieczności 

opłacania składek członkowskich. Wejście w życie Umowy dodatkowo ograniczy 

konieczność tłumaczenia przez Rzeczpospolitą Polską dokumentacji sooś i wszelkich 

pism urzędowych w przypadku postępowań w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, w których Stroną 

pochodzenia będzie Republika Federalna Niemiec. Obowiązek tłumaczenia 

dokumentacji sooś – w przypadku gdy stroną pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – 

wynika z ustawy ooś. Wobec braku analogicznego obowiązku w przepisach krajowych 

strony niemieckiej, gdy stroną pochodzenia była Republika Federalna Niemiec, strona 

polska sama tłumaczyła przekazaną dokumentację sooś. Postanowienia Umowy 

ograniczą koszty tłumaczenia po stronie polskiej w stosunku do stanu prawnego 

obowiązującego obecnie. 
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Skutki polityczne – nie przewiduje się skutków o tym charakterze.  

Skutki prawne – wejście w życie Umowy będzie skutkowało utratą mocy obowiązującej 

Umowy z 2006 r. Podpisana Umowa jest w pełni zgodna z polskim prawem, w związku 

z czym nie będzie konieczności podejmowania prac legislacyjnych zmierzających do 

zmiany prawa krajowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 

i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 

Umowa jest również zgodna z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w dziedzinie ochrony 

środowiska, podpisanej w Schwerinie dnia 7 kwietnia 1994 r. 

4. Wyjaśnienie wyboru trybu związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową  

Proponuje się, aby związanie Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec 

w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 

10 października 2018 r., nastąpiło w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.), zwanej dalej: „Konstytucją RP”, oraz 

w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127). 

Wybór trybu związania Umową wynika z analizy postanowień materialnych 

przedmiotowej Umowy, zwłaszcza pod kątem art. 89 Konstytucji RP. Jak stanowi art. 89 

ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie w zakresie, w jakim 

dotyczy praw i wolności obywatelskich. Z kolei art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP 

statuuje obowiązek ratyfikacji umowy międzynarodowej za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie, jeżeli umowa ta dotyczy spraw uregulowanych w ustawie lub w których 

Konstytucja wymaga ustawy.  

Dlatego też – pomimo tego, że wejście w życie Umowy nie spowoduje konieczności 

zmiany prawa krajowego – zasadne jest związanie się jej postanowieniami w trybie 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.  
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Za dokonanym wyborem trybu związania się przedmiotową Umową przemawia 

w szczególności art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym tylko ratyfikowane 

umowy międzynarodowe są źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce 

oraz art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym umowy ratyfikowane za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da 

się pogodzić z umową. Związanie się przez Rzeczpospolitą Polską Umową powinno 

nastąpić w drodze ratyfikacji, tj. w trybie zapewniającym, iż Umowa będzie źródłem 

prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, ponieważ jej postanowienia będą miały 

zastosowanie do szerokiego kręgu odbiorców, tzn. zarówno osób fizycznych, osób 

prawnych, jak i organów administracji. 

a) Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa, w tym zakres, w jakim 

dotyczy ona osób fizycznych i prawnych 

Podmiotami prawa krajowego, których bezpośrednio dotyczą przepisy Umowy, są 

organy administracji publicznej, zarówno szczebla lokalnego, regionalnego, jak 

i centralnego.  

W pierwszej kolejności postanowienia podpisanej Umowy dotyczą organów 

administracji publicznej właściwych do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar podlegający 

jurysdykcji Republiki Federalnej Niemiec, którymi zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy ooś 

są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska, 

starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz i prezydent 

miasta. Jednocześnie Umowa dotyczy każdego organu opracowującego projekty 

dokumentów, o których mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś. 

Przede wszystkim Umowa dotyczy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który 

jest organem centralnej administracji rządowej właściwym do spraw Konwencji 

z Espoo, jej dwóch Poprawek oraz Protokołu Strategicznego, jak również umów 

dwustronnych do niej sporządzanych.  

Natomiast swoim zakresem Umowa dotyczy każdej osoby fizycznej i prawnej 

zamierzającej zrealizować planowaną działalność polegającą na zamierzeniu 

budowlanym lub innej ingerencji w środowisko, tj. przekształceniu lub zmianie sposobu 

wykorzystywania terenu, w tym również wydobywaniu kopalin, jeżeli oddziaływanie 
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tej działalności może zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar 

podlegający jurysdykcji Republiki Federalnej Niemiec. 

b) Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym  

Postanowienia Umowy stanowią doprecyzowanie postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko opisanego w dziale VI ustawy ooś, 

zarówno w przypadku, gdy oddziaływanie to pochodzi z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak również z terytorium Republiki Federalnej Niemiec, na skutek realizacji 

planowanych przedsięwzięć lub wdrażania projektów dokumentów strategicznych.  

c) Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Umowy  

Wykonywanie podpisanej Umowy nie wymaga przyjęcia żadnych dodatkowych aktów 

prawnych. Umowa, z chwilą wejścia w życie, zastąpi dotychczas obowiązującą Umowę 

z 2006 r., która utraci moc. 
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