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Opinia do 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. 

(druk nr 124) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację 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., zwanej dalej „Umową”. 

Ocena oddziaływania na środowisko, zwana dalej także „ooś”, jak i strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, zwana dalej także „sooś”, 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 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. 
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Z kolei strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 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 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., która weszła w życie dnia 10 września 

1997 r., wraz z pierwszą i drugą poprawką; 

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. – 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. 
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w Neuhardenberg, zwana dalej: „Umową z 2006 r.” (weszła w życie dnia 6 lipca 

2007 r.). 

Wymóg prowadzenia ocen w kontekście transgranicznym w ramach ooś i sooś regulują 

też przepisy Unii Europejskiej: 

– 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, 

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Krajowego przepisy dotyczące m.in. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, stanowią transpozycję powyższych dyrektyw 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 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

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

Wskazane uregulowania są w pełni zgodne z załącznikiem I do Konwencji z Espoo. 

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”. 

Polska oraz Republika Federalna Niemiec 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. 

Umowa została przygotowana w oparciu o postanowienia obowiązującej Umowy 

z 2006 r., Konwencję z Espoo i Protokół Strategiczny i tworzy ramy prawne dla dwóch 

rodzajów postępowań: 
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1) postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym dla planowanych działalności mogących oddziaływać na obszar 

podlegający jurysdykcji drugiej Umawiającej się Strony; 

2) postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 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 z: zakresem stosowania, powiadamianiem, dokumentacją 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 następujących zmian w odniesieniu do 

planowanych przedsięwzięć: 

1) aktualizacja właściwych organów administracji publicznej obu krajów 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. 

Wejście w życie Umowy spowoduje wzmocnienie udziału społeczeństwa Strony 

narażonej w postępowaniu w sprawie ooś oraz sooś w kontekście transgranicznym. Udział ten 

będzie odbywał się na takich samych prawach, jakie przysługują społeczeństwu państwa 

Strony pochodzenia.  

Usprawnienie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym prowadzonych z Republiką Federalną Niemiec, może skutkować 
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przyspieszeniem, a w efekcie skróceniem procesu inwestycyjnego przez wyeliminowanie 

wątpliwości i niejasności na jak najwcześniejszym etapie. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową nie wywoła żadnych dodatkowych 

skutków finansowych dla budżetu państwa, jak również nie nałoży na Rzeczpospolitą Polską 

dodatkowych zobowiązań finansowych.  

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 dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (wolności, praw i obowiązków obywatelskich oraz spraw 

uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy), co uzasadnia tryb 

ratyfikacji umowy – ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 346) pochodził z przedłożenia rządowego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw 

Zagranicznych. Komisje, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r., wniosły o jego przyjęcie bez poprawek (druk 

sejmowy nr 362). W trakcie dalszych prac sejmowych nie wprowadzono poprawek do 

projektu. 

Sejm uchwalił ustawę na 11 posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator
 


