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opJnla o zgodmofui e prat*em Urrli El.lropelsklej prolektu tłstf,Bsy a zmłanie ustawy o
s*ęgólnych zęsadąclt Frrygatowfrnim l redłłzatli ilrwestyqT w zgkresle dróg publiunyctl
{druk nr 205t u!ętego W iprąWaadilniu Kemtsii' lnfrastruktury pruk nr 2E?} ułyrażorra na
Podstńwie ań' 13 ust. 3 pkt 3 usta$'y z dniB 4 ulraeśnle 1997 r. a działecĘ adnrlnistracJ|
redowe! {Dz. U' z 2Eo7 r. Hr 6s, Wz,43? z późn. rrn.} w roiąku z art" 4E ust. 4 l art' 54
ust. ! Regu|eminu se'lmu płEEf rministra właścEwege do sprew crłonkostwa
Reeczypospo|itej Potski€! w Un|| Ęuropefsk|e|

Szanowny Panie Pnewadniczqcy,

w związku z przedloźonyrn projektęrn lłstawY poewa|am sobie wyraeić poniższą opinię.

Ce|em pr'zepisu art. 1, w zakregle dotyczqrym art. 32 ust' 3 nowellzowanej ustawy, jest
umożliwlenie uzyskania pcetrolenia na uźytkcwanię drogi, jezdni |ub odcinka drogE, po*i*o
niespetniania wyrnagań ochrony środowiska, o których mowe w art. 76 r.lst. ?' ustawy _
Pmwo oChrony środowiska.

Takle roawiqzanie budai za#creeźenia co do zgodnośt| z prtepisami dyrektpłły Rady
8'5l337tilłG z dnia 27 ceerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkóuł wywleranych przea
nieHóre pr:edsięwz!ęcia publiczne i prywatne na środowisko natura|nĘ oraz dyrekĄnły Rady
92l43lEw9; dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedllsk pnzyrodnicayih 

"r". 
dziklej

fauny iflory,

Skutkiem zastcsowan|a projelĆ.owanego przepisu będaie odstąpienie ęd r,rrykonania
wyrnaganych pr'ępisami lub określonych w deeyzjach admińistracyjnych śnodków
techniczrtych chronięerych śr*dowisko, odstępienie od zastosowania odpowlednich rozw!ą;ań
technrrłogicznych, wynikajqcvch z ustaw lub decyłJl, lub odstqptenie od uzyskania
wymaganvch de{.rzj| określajqcyuh zakres i warunki korrystanla ze środowiska. Pow1źsie
ozn8ta, że w określonych przypadkach środki |ub rozwiąeania, których obowiqzek



wykonanla został n#cŹony decyrją o środowiskowych uwarunkowaniach, nie zostaną
wykonane paed rozpocęciem użytkowania drog|.

Decpja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi ,,ąezłvotenie na inwęsĘcjĘ"
w rozumieniu art. f ust. 1 dyrekt.ylłry 85/337/EWG oraz ''egodę na p|an lub pnedsięłvrięcie'
W rozumleniu art. 6 ust. 3 dyreĘwy 92/43/EWG. organ wydajqcy dec}rzję
o środow|skowych urvarunk.owaniach uza|eżnia rea|izację przedsięwzięcia od przyjęcia
odpowiednich środków, kórych celern jest zminima|izowanie oddaiatyulania te5e
prredsięwzięcia na środoriyisko. vv powyźszyrn kontehście naleĘ eauważyĘ że pruponowane
rozwlązanie oznacza fgodę na realizacJę pnedsięwzięcia {użytkowanie orog!) bes
zastosowanla środków, których konieczność rastosowania zostata strrn.erdzona w ramach
wcześn|ej przeprowadzonej otreny oddziaĘwania na środowisko. $tanowi to więc istotną
zrnianę ,;eezwo|enia na inwestYcję','|ub ,,zgody na plan |ub przedsięu.'zięcie,,, jako że
użytkowanie drogi w zmienionych warunkach inp" ber wybudowanych przejśĆ d|a zwierłąt
wraz z ' unądzeniami .naprowadzaj4cymi) nie zostało poddane odpowiedniej ocenie
oddziaływania na środowiEko {orar - W stosbwnych przypadkóch - ocenie addziaiyrłrłania na
obszar Natura 2000).

Jednocześnie należy zauwaĄć, źe projelĆlodawca wprowadzit szereg prrepisów nrajqqych na
ce|u zmin|ma|izowanie Ewenftla|nych negatywnych skt.ltków dla środow|ska projektowanęo
rozwląaania I tym samym wpisuJqcych slę w reallrację ce|ow ww. dyrekryw. Po pierwszą
wprornradzono paepis ograniczający okres stosowenia projektowanego odstępstwa od
obow|qzku spełnienla urymagsń ochrony środowiska do 9 miesięcy (art. 1 projektu, w
zakresie dotyczqcym ań. 3? ust' 4 nowellzawanej ustatrrJ)' Po drugie. wprowadzono prtepis
ograniczaJący mof|iwość wydawania decpji warunkowo dopuszcza!ących drogi do
użYtkowania do dnła 30 caerwca 2o].2 r. (art' 4 projektu). Po trzecie. wprowadzono
męchanirm kontroll terminowego ł prawidłowego wykonania obowiązków usta|cnych w
decyzjach wanunkowo dopuszczajqcych drog! do uźyrkowańia {*rt. 1 projektu, w zakresie
doĘrzqcym art. 32 ust. 5 nowelizorvanej ustaury). Wprowadzenie wąńr..przepisów, choć nie
e|iminuJe niezgodności ł prawenr {.IĘ, znacłqco zmniejsze rytYko powsfanla ewentua|nych
negatywnych skutków istn ie rr ia p owyższej n iezgod nośti.
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