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Wprowadzenie 

Opinia została przygotowana przez Fundację Frank Bold (Opiniujący) na zlecenie Fundacji „Rozwój 
Tak – Odkrywki Nie”. 

Przedmiotem opinii jest analiza dotycząca spełnienia przez kopalnie odkrywkowe węgla brunat-
nego celów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnoto-
wego działania w dziedzinie polityki wodnej, jak również warunków do udzielenia odstępstwa od obo-
wiązku osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z planów gospodarowania wodami. 

Opinia podzielona jest na następujące części: 

1. część teoretyczna zawierająca opis celów dyrektywy i charakterystykę mechanizmu od-
stępstw dopuszczalnych na podstawie dyrektywy, w tym analizę dopuszczalności przyzna-
nia odstępstw dla istniejących i nowych kopalni odkrywkowych (rozdziały I – IV); 

2. część praktyczna zawierająca analizę przyznawanych odstępstw w Polsce i wybranych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej (rozdział V); 

3. wnioski z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (rozdział VI).  

Opinia została przygotowana na podstawie analizy aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przepi-
sów państw członkowskich1, dokumentów technicznych, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, artykułów naukowych oraz analiz przeprowadzonych przez organizacje współpracujące 
z Opiniującym w Niemczech i na Węgrzech.  

Dokumentem o szczególnym znaczeniu dla niniejszej opinii jest  Common Implementation Strategy 
for Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance Document No. 20 Guidance document on exemptions 
to the environmental objectives2. Dokument ten ma charakter techniczny i został przygotowany przez 
Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi, państwami negocjującymi członko-
stwo w Unii Europejskiej, Norwegią i innymi interesariuszami, w tym organizacjami pozarządowymi. 
Dokument powinien być traktowany jako nieformalne porozumienie uzgodnione przez wszystkie po-
wyższe podmioty i nie powinien być postrzegany jako ich oficjalne stanowisko. Stąd też poglądy w nim 
przedstawione niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Komisji Europejskiej, a raczej stanowią wyraz 
konsensusu co do dobrych praktyk. Ze względu na powyższe dokument ten nie ma mocy wiążącej. 
Fragmenty Document no. 20 cytowane w niniejszej opinii są tłumaczone przez Opiniującego i nie sta-
nowią oficjalnego tekstu. 

                                                        

 

 

1 Należy podkreślić, że RDW jest implementowana przez państwa członkowskie UE i Norwegię . http://ec.europa.eu/environ-
ment/water/participation/map_mc/map.htm 

2 https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN°20_Mars09.pdf 
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Drugim dokumentem o podobnym charakterze jest Guidance Document "Streamlining environmen-
tal assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' (PCIs)" 3, który z kolei 
odzwierciedla poglądy służb Komisji Europejskiej, jednak nie ma charakteru prawotwórczego lub roz-
strzygającego w interpretacji przepisów prawnych. 

W niniejszej opinii zostały użyte następujące skróty: 

 Document. no. 20 - Common Implementation Strategy for Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance Document No. 20 Guidance document on exemptions to the envi-
ronmental objectives 

 RDW, dyrektywa - dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia-
jąca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej  

 TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
 TSUE, Trybunał – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
 UE – Unia Europejska 

Opiniujący zaznacza również, że każde odwołanie się do konkretnego przepisu bez wskazania aktu 
prawnego oznacza, że chodzi o przepis RDW. 

  

                                                        

 

 

3 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf 
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I. Ramowa dyrektywa wodna – cele 

W dniu 23 października 2000 r. przyjęto Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

I.1. Podstawa wprowadzenia dyrektywy 

Podstawą prawną przyjętej dyrektywy był art. 175 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu-
ropejską. Przepis ten odpowiada art. 192 ust. 1 aktualnie obowiązującego Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.  

Zgodnie z powołanym artykułem, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą pro-
cedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regio-
nów, decydują o działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być pod-
jęte przez Unię. 

Art. 191 TFUE stanowi, że polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania nastę-
pujących celów: 

a) zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, 
b) ochrony zdrowia ludzkiego, 
c) ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, 
d) promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwal-
czania zmian klimatu. 

Polityka UE w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem 
różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach 
działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanie-
czyszczający płaci". 

Powyższe cele wynikające z Traktatu powinny być uwzględniane przy wykładni treści 
dyrektywy. 
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I.2. Cele Ramowej Dyrektywy Wodnej  

Celem dyrektywy było przyjęcie zintegrowanej polityki wodnej Wspólnoty, zmierzającej do utrzy-
mania i poprawy środowiska wodnego w Unii Europejskiej. Ponadto, dyrektywa wprowadza zmianę w 
całym paradygmacie podejścia do ochrony środowiska wodnego, polegającą na zapewnieniu lepszego 
rozumienia głównych zagrożeń oraz presji, opartego na odpowiednim monitoringu4. 

Zgodnie z art. 1 RDW, celem dyrektywy jest – dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, 
przejściowych, przybrzeżnych oraz podziemnych – ustalenie ram, które: 

a) zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i poprawiają stan ekosystemów wodnych 
oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmo-
kłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych; 

b) promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie dostęp-
nych zasobów wodnych; 

c) dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez 
szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych 
oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych 
substancji niebezpiecznych; 

d) zapewniają stopniową redukcję zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegają̨ ich dal-
szemu zanieczyszczaniu, oraz 

e) przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i susz, 

a przez to przyczyniają się do: 

a) zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i pod-
ziemną, które jest niezbędne dla zrównoważonego, i sprawiedliwego korzystania z wód, 

b) znacznej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych, 
c) ochrony wód terytorialnych i morskich, oraz 
d) osiągnięcia celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za zadanie 

ochronę i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska morskiego, poprzez wspólnotowe 
działanie na mocy art. 16 ust. 3, celem zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzu-
tów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych, z ostatecznym celem osią-
gnięcia w środowisku morskim stężeń bliskich wartościom tła dla substancji występujących 
naturalnie i bliskich zeru dla syntetycznych substancji wytworzonych przez człowieka.  

                                                        

 

 
4N. Voulvoulis et al., The EU Water Framework Directive: From great expectations to problems with implementation, “Science of 

the Total Environment”, Vol. 575, 2017, s. 364. 



Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w świetle RDW 

 

 

8/52 

 

II. Instrumenty Ramowej Dyrektywy Wod-
nej – cele środowiskowe i odstępstwa 

II.1. Część wód powierzchniowych  

Dyrektywa podzieliła istniejące wody na części wód powierzchniowych. Część wód powierzch-
niowych to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, 
rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.  

Wśród części wód powierzchniowych dyrektywa wyróżnia części silnie zmienione, czyli części 
wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziały-
wania człowieka, według wskazania państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami załącznika nr II 
oraz sztuczne części wód, czyli części wód powstałe na skutek działalności człowieka. W niniejszej 
opinii części wód niestanowiące silnie zmienionych oraz sztucznych, nazywane będą naturalnymi czę-
ściami wód.  

Analogicznie do wód powierzchniowych, wody podziemne również zostały podzielone na części 
wód podziemnych. Przez część wód podziemnych rozumie się określoną objętość wód podziemnych 
występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 

W związku z postanowieniami dyrektywy, dla każdej część wód powierzchniowych i podziemnych, 
powinien zostać określony jej stan: 

a) dla wód powierzchniowych stan ten jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód po-
wierzchniowych, określonym przez gorszy ze stanów: ekologiczny lub chemiczny, 

b) dla wód podziemnych stan ten jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód podziemnych, 
określonym przez gorszy ze stanów ilościowy lub chemiczny. 

Stan ekologiczny, chemiczny i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych ustala się zgodnie 
z załącznikiem V dyrektywy.  

II.2. Cele środowiskowe 

Podstawowym narzędziem wprowadzonym przez dyrektywę, a służącym do osiągnięcia jej celów, 
są cele środowiskowe wyznaczone dla części wód powierzchniowych i wód podziemnych, jak również 
dla obszarów chronionych. 

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych zostały określone w następujący sposób: 

1. stan części wód powierzchniowych, nie powinien ulec pogorszeniu, jednakże z zastrzeże-
niem art. 4 ust. 6, ust. 7 i bez naruszenia art. 4 ust. 8, 

2. naturalne części wód powinny być chronione, zaś ich stan poprawiany i przywracany, mając 
na uwadze obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej w 
ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, z zastrzeżeniem stosowania przedłużeń 
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czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania ust. 5, 6, i 7 oraz bez uszczerbku 
dla ust. 8, 

3. sztucznie i silnie zmienione części wód powinny być chronione, a ich stan poprawiany w 
celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego najpóź-
niej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, 

4. zanieczyszczenie substancjami priorytetowymi powinno być stopniowo redukowane, zaś 
emisje, zrzuty i straty niebezpiecznych substancji priorytetowych powinny być zaprzestane 
lub stopniowo eliminowane.  

Cele środowiskowe dla wód podziemnych określone zostały w następujący sposób: 

1. należy zapobiec lub ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
2. należy zapobiec pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, z zastrzeże-

niem stosowania ust. 6 i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8 oraz z zastrzeżeniem stosowania 
art. 11 ust. 3 lit. j., 

3. wszystkie części wód podziemnych powinny być chronione, zaś ich stan poprawiany i przy-
wracany, a równowaga między poborem a zasilaniem wód podziemnych zachowana, w 
celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie 
dyrektywy, 

4. każda znacząca i ciągła tendencja wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego 
z wpływu działalności człowieka powinna zostać odwrócona w celu stopniowej redukcji za-
nieczyszczenia wód podziemnych, zgodnie z ust. 2, 4 i 5, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 i bez 
uszczerbku dla ust. 8.  

Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest zgodność z wszystkimi normami i celami, 
osiągnięta najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy, chyba, że prawodaw-
stwo wspólnotowe ustanawiające odpowiednie obszary chronione zawiera postanowienia odmienne. 

II.3. Odstępstwa 

Od powyższych celów dyrektywa przewiduje odstępstwa: 

1. odstępstwo czasowe, które wydłuża czas osiągnięcia założonych przez dyrektywę celów 
dla części wód, pod warunkiem, że nie będzie zachodzić dalsze pogorszenie się stanu zmie-
nionej części wód i pod warunkiem spełnienia szeregu dodatkowych wymogów wskaza-
nych w dyrektywie. Odstępstwo to wraz z jego przyczynami powinno zostać szczegółowo 
omówione i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami. Odstępstwo czasowe ograni-
czone jest maksymalnie do dwóch dalszych uaktualnień planu gospodarowania wodami. 
W związku z tym, że plany gospodarowania wodami powinny podlegać przeglądowi co 6 
lat, ostatecznym terminem osiągnięcia celów z ust. 1 jest rok 2027 (art. 4 ust. 4), 

2. odstępstwo polegające na ustanowieniu mniej restrykcyjnego celu – odstępstwo to może 
zostać przyznane dla określonej części wód, która jest tak zmieniona przez działalność czło-
wieka lub gdy jej warunki naturalnej są takie, że osiągnięcie celów środowiskowych wska-
zanych w art. 4 ust. 1 byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne. Dodatkowo 
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wymogiem dla tego odstępstwa jest spełnienie łącznie pozostałych warunków wskazanych 
w dyrektywie (art. 4 ust. 5), 

3. odstępstwo polegające na akceptacji czasowego pogorszenia się stanu wód, w sytuacji 
w której jest ono wynikiem okoliczności o charakterze naturalnym lub jest związane z dzia-
łaniem sił wyższych, które są wyjątkowe lub nie mogły być w sposób racjonalny przewi-
dziane (art. 4 ust. 6), 

4. odstępstwo polegające na nieosiągnięciu dobrego stanu wód (art. 4 ust. 7). 

W Document no. 20 wskazuje się, że odstępstwa są integralną częścią celów środowisko-
wych. 

II.4. Odstępstwo polegające na nieosiągnięciu dobrego stanu wód 

Zgodnie z art. 4 ust. 7 dyrektywy dopuszczalne jest: 

I. nieosiągnięcie/niespełnienie: 
a) dobrego stanu wód podziemnych,  
b) dobrego stanu ekologicznego,  
c) dobrego potencjału ekologicznego, 
d) obowiązku zapobieżenia pogarszaniu się stanu części wód powierzchniowych lub podziem-

nych, 

jeżeli jest ono wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzch-
niowych lub poziomu części wód podziemnych, 

II. niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód po-
wierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej czło-
wieka. 

Warunkiem przyznania powyższych odstępstw jest łączne spełnienie następujących dodatkowych 
przesłanek: 

a) zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan czę-
ści wód, 

b) przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospoda-
rowania wodami w dorzeczu, wymaganym na mocy art. 13, a cele podlegają ocenie co sześć 
lat, 

c) przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 
środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1 są prze-
ważone przez wpływ korzyści wynikający z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdro-
wie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój oraz 

d) korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą z przyczyn 
możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środ-
kami, stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję środowiskową. 
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Analizując warunki przyznania powyższego odstępstwa należy zacząć od analizy podstawowych 
przesłanek warunkujących przyznanie odstępstwa, tj. przesłanek wskazanych powyżej w pkt. I i II. 

Przesłanka pierwsza (pkt I) 

Przesłanki wskazane w pkt. I dotyczą nieosiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych, dobrego 
stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto dotyczą one również niezapo-
bieżenia pogorszeniu się stanu części wód powierzchniowych lub podziemnych. Literalne brzmienie 
wskazanego przepisu dyrektywy wskazuje, że dotyczą one każdego niezapobieżenia pogorszeniu się 
stanu wód, zatem zarówno pogorszeniu ze stanu bardzo dobrego do stanu dobrego, jaki i ze stanu 
dobrego do stanu poniżej dobrego. Dodatkowo wskazać należy, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej przyjmuje, że poprzez pogorszenie się stanu wód należy rozumieć sytuację, gdy 
przynajmniej jeden z elementów jakości w rozumieniu załącznika V do dyrektywy ulega obniżeniu o jedną 
klasę, nawet jeżeli to pogorszenie nie wyraża się w ogólnej zmianie zaklasyfikowania części wód powierzch-
niowych. Niemniej jednak, jeśli dany element jakości w rozumieniu tego załącznika znajduje się już w najniż-
szej klasie, każde pogorszenie tego elementu stanowi »pogorszenie stanu« części wód powierzchniowych w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) 5. W rezultacie należy przyjąć, że dyrektywa dąży do rzeczywistej 
zmiany jakościowej stanu wód, a Państwa członkowskie powinny odwoływać się do art. 4 ust. 7 w przy-
padku zmian wewnątrz klasy6. 

W tym miejscu Opiniujący zwraca uwagę, że zaprezentowane powyżej stanowisko TSUE nie jest w 
pełni zgodne ze stanowiskiem wyrażonym w Document No. 20. Na początku zaznaczyć należy, iż doku-
ment ten, choć przygotowany przy udziale Komisji Europejskiej, nie stanowi oficjalnego stanowiska 
Komisji, prezentuje wyłącznie nieoficjalny konsensus wszystkich stron dotyczący najlepszych praktyk. 
W dokumencie tym wskazano, że art. 4.7 nie przewiduje odstępstwa jeżeli pogorszenie spowodowane przez 
emisję substancji zanieczyszczających ze źródeł punktowych lub rozproszonych powoduje, że część wód znaj-
duje się poniżej stanu dobrego7. Stanowisko to jest niejasne, albowiem z dalszej części dokumentu 
można wyinterpretować odmienny pogląd (por. s.25) . Dodatkowo, w ocenie Opiniującego, żaden prze-
pis dyrektywy nie daje podstawy do przyjęcia takiego twierdzenia. Ponadto w powołanym dokumencie 
stwierdzono, że w kontekście art. 4.7 cele zapobiegania pogorszeniu stanu ekologicznego (lub potencjału) 
odnoszą się do zmian między klasami, a nie w ramach jednej klasy. Takie stanowisko jest wprost 
sprzeczne z powołanym już orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-461/13. Po-
nadto, Rzecznik Generalny podkreślił, że dokument ten, przydatny jak tylko może być, nie ma 
mocy wiążącej8.  

                                                        

 

 
5 Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie C-461/13. 

6 Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona w dniu 23 października 2014 r, par. 106. 

7 Str. 9, https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_docmentN°20_Mars09.pdf  

8 Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona w dniu 23 października 2014 r, par. 107. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_docmentN%C2%B020_Mars09.pdf
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W ocenie Opiniującego, uwzględniając powyższe, należy z ostrożnością podchodzić do twierdzeń 
zawartych w przywoływanym dokumencie, albowiem nie wszystkie z nich, jak wynika z powyższego 
przykładu, znajdują potwierdzenie choćby w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej. 

Powodem nieosiągnięcia obowiązków wskazanych w pkt. I mogą być wyłącznie: 

a) nowe zmiany w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych, 
b) zmiany poziomu wód podziemnych. 

O ile zmiana poziomu wód podziemnych jest okolicznością jasną, o tyle ustalenie co dokładnie 
znaczny nowa zmiana w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych i co może być jej przy-
czyną, może rodzić trudności.  

W tym miejscu wskazane jest ustalenie co należy rozumieć pod pojęciem charakterystyki fizycz-
nej. Załącznik V dyrektywy określa sposób ustalenia stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
w tym określa m.in. elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego oraz normatywne definicje 
klasyfikacji stanu ekologicznego. Elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego dla rzek są na-
stępujące: 

a) elementy biologiczne, na które składają się: 
 skład i liczebność flory wodnej, 
 skład i liczebność bezkręgowców bentosowych, 
 skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny, 

b) elementy hydromorfologiczne, wspierające elementy biologiczne: 
 system hydrologiczny: ilość i dynamika przepływu wód i połączenie z częściami wód 

podziemnych, 
 ciągłość rzeki, 
 warunki morfologiczne: głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i skład pod-

łoża rzek, struktura strefy nadbrzeżnej, 
c) elementy chemiczne i fizykochemiczne, wspierające elementy biologiczne, 
d) elementy ogólne:  

 warunki cieplne, 
 warunki natlenienie, 
 zasolenie, 
 stan zakwaszenia, 
 warunki biogenne, 

e) zanieczyszczenie specyficzne. 
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Na podstawie analizy prawnej tekstu dyrektywy trudno jest ustalić, które z powyższych 
elementów należy uwzględniać przy ustalaniu charakterystyki fizycznej. Stanowisko naukowe 
wskazuje, że wszystkie wymienione powyżej elementy składać się mogą na charakterystykę fizyczną9. 

Natomiast w przywołanym już Document No. 20  wskazuje się, że modyfikacje fizycznych cech jedno-
litych części wód oznaczają modyfikacje ich właściwości hydromorfologicznych. Oddziaływania mogą wyni-
kać bezpośrednio z modyfikacji lub zmian lub mogą wynikać ze zmian w jakości wody spowodowanych mo-
dyfikacją lub zmianą. Na przykład, elektrownie wodne, systemy ochrony przeciwpowodziowej i przyszłe pro-
jekty nawigacyjne są objęte tym przepisem. Również właściwości hydromorfologiczne nagromadzenia wy-
tworzonego dla energii wodnej i zaopatrzenia w wodę mogą wpływać na warunki tlenu i temperatury, po-
wodując pogorszenie stanu ekologicznego w zatrzymanej wodzie i w dole rzeki. Mogą się one różnić od tych 
w naturalnym części wód10. 

Powyższe stanowisko nie zostało potwierdzone, ani nie było analizowane przez inny pod-
miot, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Dyrektywa nie wskazuje również co należy rozumieć pod pojęciem nowej zmiany w charak-
terystyce fizycznej, jak również co może być jej przyczyną. Dostępne i przeanalizowane na po-
trzeby opinii orzecznictwo nie porusza tej materii. W związku z tym Opiniujący postanowił 
oprzeć się w dalszych rozważaniach na stanowisku wyrażonym przez przedstawicieli nauki, do-
tyczącym zakresu charakterystyki fizycznej. 

Przesłanka druga (pkt II) 

Przesłanka wskazana w pkt. II dotyczy niezrealizowania obowiązku zapobieżenia pogorszeniu się 
stanu wód, jednakże wyłącznie ze stanu bardzo dobrego do dobrego. Warunkiem przyznania odstęp-
stwa na tej podstawie jest okoliczność, aby niezrealizowanie ustawowego obowiązku było wynikiem 
nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka. 

W tym miejscu powstaje pytanie o różnicę między przesłankami przyznania odstępstwa wskaza-
nymi w pkt. I, a przesłanką wskazaną w pkt. II. Wszak przesłanki z pkt. I również obejmują nieosiągnięcie 
celu środowiskowego polegające na niepogarszaniu stanu wód. Zatem każde pogorszenie stanu wód, 
w tym pogorszenie stanu wód ze stanu bardzo dobrego do stanu dobrego, również objęte jest prze-
słanką z pkt. I. Takie rozumienie obu przesłanek powoduje, że możemy dojść do wniosku o nieracjo-
nalności unijnego prawodawcy. Gdyby bowiem prawodawca unijny był racjonalny, wówczas sytuacje 
objęte przesłanką wskazaną w pkt. II nie zostałyby objęte żadną z przesłanek z pkt. I. Zatem mając na 

                                                        

 

 
9 Stanowisko wyrażone przez dra hab. nauk chemicznych Leszka Pazderskiego. 

10 str. 24: https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN°20_Mars09.pdf 
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uwadze zasadę racjonalności ustawodawcy/prawodawcy stwierdzić należy, iż muszą istnieć okoliczno-
ści różnicujące zastosowanie przesłanek z pkt. I i przesłanki z pkt. II, tak aby wykluczyć ich zastosowanie 
do tej samej sytuacji. 

Pierwszą z tych różnicujących okoliczności może stanowić charakterystyka fizyczna. Ko-
nieczność ewentualnych zmian w charakterystyce fizycznej uwzględniona została przez prawodawcę 
unijnego wyłącznie w przypadku przesłanki I. Mogłoby to prowadzić do wniosku, że zakresem zastoso-
wania przesłanki I zostały objęte wyłącznie zmiany w charakterystyce fizycznej, zaś wszelkie inne 
zmiany objęte zostały zakresem zastosowania przesłanki II. Jednakże, z uwagi na omówione wcześniej 
trudności z ustaleniem ewentualnych cech wód, które nie byłyby objęte zakresem zastosowania cha-
rakterystyki fizycznej, pogląd ten wydaje się być niemożliwy do podtrzymania. Dodatkowo zauważyć 
należy, iż taki sposób rozumienia różnic między przesłankami, nie wynika z treści dyrektywy obejmu-
jącej przesłankę II. 

Druga z tych różnicujących okoliczności może opierać się na poglądzie, że zakres zastoso-
wania przesłanki II dotyczy wyłącznie pogorszenia ze stanu bardzo dobrego do stanu dobrego, 
zaś zakres zastosowania przesłanki nr I dotyczy wyłącznie pogorszenia ze stanu dobrego do 
stanu gorszego. Jednakże, w takim wypadku, warunki pogorszenia ze stanu bardzo dobrego do do-
brego byłyby dużo bardziej restrykcyjne niż ze stanu dobrego do gorszego. W takim bowiem wypadku 
pogorszenie ze stanu bardzo dobrego do dobrego mogłoby nastąpić wyłącznie jako następstwo zrów-
noważonej działalności człowieka, zaś pogorszenie ze stanu dobrego do stanu gorszego mogłoby być 
wynikiem każdej działalności człowieka. Takie podejście wydaje się być zdecydowanie nieracjonalne. 
Skoro bowiem celem podstawowym, do którego należy dążyć, jest osiągnięcie co najmniej stanu do-
brego, wydaje się, że pogorszenie ze stanu dobrego do stanu gorszego stanowić powinno niezwykle 
wyjątkową okoliczność, obostrzoną dużo surowszymi wymaganiami niż pogorszenie ze stanu bardzo 
dobrego do stanu dobrego. Dlatego też, w ocenie Opiniującego, taki sposób rozróżnienia przesłanki I 
od przesłanki II również wydaje się być błędny. 

Ostatnią z możliwych różnicujących okoliczności jest założenie, że przyznanie odstępstwa 
w skutek zmian będących następstwem nowej działalności człowieka jest możliwe wyłącznie 
na podstawie przesłanki II. Przesłanki z pkt. I wskazują wyłącznie na nowe zmiany w charakterystyce 
fizycznej, jednakże zmiany te mogą być następstwem różnych okoliczności, w tym już istniejącej dzia-
łalności człowieka czy też powodów całkowicie z taką niezwiązanych. Taki pogląd opierałby się na zało-
żeniu, że dla nowych form działalności człowieka może zostać przyznane odstępstwo wyłącznie gdy 
powodują one pogorszenie stanu wód ze stanu bardzo dobrego do stanu dobrego i wyłącznie gdy 
wspomniana nowa działalność stanowi zrównoważoną działalność człowieka11. 

                                                        

 

 
11 Zobacz Opinia rzecznika generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 3 września 2015 r, par. 42; Wyrok Trybunału Spra-

wiedliwości z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie C-346/14, par. 18. 
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Opiniujący wskazuje, iż w jego ocenie wyłącznie ostatnia z możliwych różnicujących oko-
liczności wydaje się być racjonalna. Zaznaczyć należy, że choć stanowisko to nie było do tej pory 
prezentowane w doktrynie, to orzecznictwo Trybunału wydaje się je popierać. Dotychczas Trybunał 
miał okazję rozważyć dwa przypadki, w których to za każdym razem sprawy dotyczyły nowej działalno-
ści człowieka, która równocześnie stanowiła zrównoważoną działalność człowieka12. W pierwszym z 
wyroków Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne dotyczące nowej inwestycji, w ramach której 
miało dojść do pogorszenia stanu wód w ramach danej klasy, jednak ze stanu faktycznego nie wynika 
wprost, o którą klasę chodziło. Zdaniem Opiniującego można przypuszczać, że rozważane odstępstwo 
dotyczyło pogorszenia stanu wód z „bardzo dobrego” na „dobry” i stąd miała zastosowanie przesłanka 
II. W drugim przypadku, Trybunał rozważył dopuszczalność odstępstwa w przypadku pogorszenia się 
części wód ze stanu „bardzo dobrego” na „dobry”. Co więcej Trybunał zdaje się pośrednio przyjmować 
powyżej wyrażony pogląd przez zaznaczenie, że przyczyny odstępstw mają bowiem zastosowanie w szcze-
gólności wtedy, gdy brak poszanowania celów wspomnianego art. 4 jest następstwem nowych zmian wła-
ściwości fizycznych danej części wód powierzchniowych i gdy wynikają z tego negatywne skutki lub gdy jest 
wynikiem nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka13. 

Podsumowując, w ocenie Opiniującego, przesłanki z pkt. I mogą mieć zastosowanie wyłącz-
nie do nowych modyfikacji wód powierzchniowych, wynikających z istniejącej już działalności 
człowieka, podczas gdy przesłanka z pkt. II może mieć zastosowanie do nowych form zrówno-
ważonej działalności człowieka. Jednakże Opiniujący zwraca uwagę, iż takie stanowisko może zostać 
uznane za kontrowersyjne, albowiem sprowadza się ono do uznania, że państwa członkowskie nie 
mogą zrealizować żadnej nowej inwestycji, która w sposób negatywny, niedozwolony przez dyrektywę, 
oddziaływałaby na stan wód, o ile inwestycja ta nie jest zrównoważoną formą działalności człowieka. 
Oczywistym jest, że pogląd ten wpisuje się w powszechnie obowiązującą zasadę zrównoważonego roz-
woju, jednakże mimo to może zostać uznany za bardzo kategoryczny. 

Przesłanki dodatkowe 

Warunkiem przyznania odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 dyrektywy, jest łączne spełnienie 
następujących dodatkowych przesłanek: 

1. zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód, 
2. przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania 

wodami w dorzeczu, wymaganym na mocy art. 13, a cele podlegają ocenie co sześć lat, 
3. przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny lub korzyści dla środowi-

ska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1 są przeważone przez 

                                                        

 

 
12 Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie C-461/13 oraz Wyrok Trybunału Sprawie-

dliwości z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie C-346/14. 
13 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie C-346/14, par. 56. 
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wpływ korzyści wynikający z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludz-
kiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój, 

4. korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą z przyczyn możliwo-
ści technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi 
znacznie korzystniejszą opcję środowiskową. 

Co więcej, jak wynika z orzecznictwa Trybunału, spełnienie powyższych przesłanek powinno być 
należycie zbadane i wystarczająco uzasadnione14. Stąd też, ewentualne wnioski o przyznanie od-
stępstw powinny zawierać szczegółowe i przekonujące uzasadnienie. 

1. Warunek podjęcia wszystkich praktycznych kroków do ograniczenia niekorzystnego 
wpływu na stan części wód 

Warunek ten nakłada obowiązek podjęcia wszystkich praktycznych kroków do ograniczenia nie-
korzystnego wpływu przedsięwzięcia na stan części wód. Zgodnie z Document No. 20,  w tym zakresie 
należy rozróżnić kroki podejmowane w celu minimalizacji lub nawet eliminacji niekorzystnego wpływu 
oraz kroki kompensacyjne, których celem jest wyrównanie „strat” spowodowanych przez przedsięwzię-
cie na innej części wód, gdyż art. 4 ust. 7 dyrektywy nie wymaga kroków kompensacyjnych. Poprzez 
„kroki” należy rozumieć szerokie spektrum środków podejmowanych we wszystkich fazach rozwoju, w 
tym utrzymania, warunków działania, projektowania urządzeń, odbudowy i tworzenia siedlisk. 

Określenie „praktyczne” kroki wskazuje, że środki te, kroki, powinny być technicznie wykonalne i 
nie wiązać się z koniecznością ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów. 

Wobec powyższego należy przyjąć, że odstępstwo może zostać udzielone, o ile podjęto 
wszelkie środki, które prowadzą do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko, które 
są dostępne z technicznego punktu widzenia i nie powodują nieproporcjonalnych kosztów, a 
także są dopasowane do charakterystyki danego przedsięwzięcia. 

2. Warunek uwzględnienie odstępstwa w planie gospodarowania wodami 

Literalne brzmienie dyrektywy w tej kwestii wskazuje, iż warunkiem przyznania odstępstwa jest 
określenie przyczyn modyfikacji lub zmian i ich wyjaśnienie w planie gospodarowania wodami. Zaś cele 
środowiskowe, zawarte w planie gospodarowania wodami, powinny podlegać ocenie co 6 lat. W 
związku z tym, na gruncie tego literalnego brzmienia dyrektywy, można stwierdzić, że warun-
kiem wstępnym do przyznania odstępstwa jest uwzględnienie go w planie gospodarowania wo-
dami. 

Plan gospodarowania wodami jest szczególną instytucją wprowadzoną przez dyrektywę. Powinien 
zostać opracowany dla każdego obszaru dorzecza, leżącego całkowicie na terytorium danego państwa 

                                                        

 

 
14 Ibid., par. 32. 
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członkowskiego, jak i leżącego na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich (w takim wy-
padku państwa członkowskie powinny podjąć starania zmierzające do opracowania jednego wspól-
nego planu gospodarowania wodami). 

Dyrektywa w art. 14 ust. 1 zobowiązuje państwa członkowskie do umożliwienia wszystkim zainte-
resowanym stronom udziału we wdrażaniu dyrektywy, w szczególności w opracowaniu, przeglądzie i 
uaktualnieniu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa członkowskie powinny, zgod-
nie z powołanym artykułem, dla każdego dorzecza opublikować i udostępnić społeczeństwu do zgła-
szania uwag: 

a) harmonogram i program prac dla tworzenia planu, w tym oświadczenie o konsultacjach do 
przeprowadzenia, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się 
odnosi, 

b) tymczasowy przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej określonych dla dorzecza, 
co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi, 

c) kopie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpo-
częciem okresu, którego plan dotyczy. 

Dyrektywa w art. 14 ust. 2, zobowiązuje państwa członkowskie do przeznaczenia co najmniej 6 
miesięcy na składanie pisemnych uwag do dokumentów w celu zapewnienia aktywnego udziału spo-
łeczeństwa i konsultacji. 

Zatem, jak widać na podstawie powołanych przepisów, dyrektywa uznaje plan gospodarowania 
wodami za szczególny dokument, w tworzeniu którego w bardzo szerokim stopniu powinny mieć 
prawo uczestniczyć zainteresowane strony. 

Literalne brzmienie dyrektywy może prowadzić do wniosku, że brak ujęcia odstępstwa w 
planie gospodarowania wodami powoduje, iż odstępstwo nie może być skutecznie przydzielone, 
zaś projekt którego dotyczy nie powinien być realizowany. 

Jednakże zaznaczyć należy, iż w Document No. 20. przedstawiono odmienną koncepcję. Zgodnie z 
tym dokumentem, obowiązek zawarty w art. 4 ust. 7 dyrektywy, dotyczący konieczności wskazania od-
stępstwa i jego przyczyn w planie gospodarowania wodami, jest wyłącznie obowiązkiem o charakterze 
raportującym, i w ocenie autorów tego dokumentu, nie oznacza, że państwa członkowskie muszą cze-
kać do publikacji planu gospodarowania wodami, zanim wyrażą zgodę na dokonanie nowej zmiany 
właściwości fizycznych albo na nowe zrównoważone formy działalności człowieka. Jak wskazuje się w 
powołanym dokumencie, w wielu wypadkach inwestycje będą realizowane w trakcie 6 letniego cyklu 
między oceną planów gospodarowania wodami. 
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W dokumencie pt. Guidance Document "Streamlining environmental assessment procedures for 
energy infrastructure 'Projects of Common Interest' (PCIs)" 15, wskazano, że w sytuacji gdy pojawia się za-
mierzenie realizacji projektu w trakcie 6 letniego cyklu pomiędzy aktualizacjami planu gospodarowania 
wodami, preferowanym sposobem działania jest przeprowadzenie formalnej zmiany planu gospoda-
rowania wodami, z uwagi na zapewnienie udziału społeczeństwa w trakcie tej procedury. W dokumen-
cie tym, podobnie jak w Document No. 20, również dopuszcza się udzielenie odstępstwa de facto poza 
planem gospodarowania wodami, w okresie pomiędzy jego aktualizacjami, i następcze uwzględnienie 
tego odstępstwa w aktualizacji planu. 

Żadna z powyżej przedstawionych możliwości, według posiadanej wiedzy przez Opiniują-
cego, nie była przedmiotem rozważań Trybunału. 

3. Warunek wyważenia rozpatrywanych interesów 

Zgodnie z tym warunkiem, właściwy organ powinien dokonać wyważenia interesów i wydać zgodę 
na dane przedsięwzięcie jeśli: 

a) stanowi ono nadrzędny interes społeczny, lub 
b) wpływ korzyści wynikających z przedsięwzięcia na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego 

bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój przeważa korzyści dla środowiska i dla społe-
czeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w art. 1 dyrektywy. 

Zgodnie z Document No. 20, nadrzędny interes społeczny może odnosić się do sytuacji, w której 
dane przedsięwzięcie okaże się niezbędne ze względu na: 

a) działania i polityki mające na celu ochronę wartości podstawowych dla życia obywateli 
(zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko), 

b) polityki podstawowe dla państwa i społeczeństwa, 
c) prowadzenie działań o znaczeniu ekonomicznym i społecznym, będących usługami publicz-

nymi. 

Trybunał Sprawiedliwości uznał w sprawie C-346/14, że należy przyznać państwom członkowskim 
pewien zakres uznania przy ustalaniu, czy dane przedsięwzięcie faktycznie leży w nadrzędnym intere-
sie społecznym16. Wynika to z tego, że RDW nie zmierza do pełnej harmonizacji przepisów wodnopraw-
nych państw członkowskich. Państwo członkowskie powinno wykazać w sposób szczegółowy jak dane 
przedsięwzięcie realizuje nadrzędny interes społeczny i nie może ograniczyć się do abstrakcyjnego 
twierdzenia, że odpowiada ono generalnie nadrzędnemu interesowi społecznemu. 

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości rozpatrywane były dotychczas dwie sprawy (C-346/14 
i C-43/10), w których państwo członkowskie powołało się na promowanie i rozwój odnawialnych źródeł 

                                                        

 

 
15 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf 

16 Ibid., par. 69-70. 
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energii jako wpisujące się w nadrzędny interes społeczny. W sprawie C-346/14, przedsięwzięcie pole-
gało na budowie elektrowni wodnej, która zdaniem organu odpowiadała istotnemu nadrzędnemu in-
teresowi społecznemu polegającemu na zrównoważonym rozwoju energetycznym, ze względu na 
możliwość uzyskania znacznej ilości niezanieczyszczającej energii. Trybunał Sprawiedliwości nie tylko 
uznał, że przedstawione uzasadnienie spełnienia niniejszego warunku było wiarygodne, ale również 
zaznaczył, że promowanie odnawialnych źródeł energii stanowi sprawę wysoce priorytetową dla UE, 
albowiem wykorzystywanie takich źródeł energii ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska i przy-
czynia się do trwałego rozwoju, a także ze względu na to, że może przyczynić się do lepszego zabezpie-
czenia i zróżnicowania dostaw energii i może przyśpieszyć wypełnienie postanowień protokołu z Kioto, 
załączonego do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu17. 

Natomiast w sprawie C-43/10 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że co do zasady zaopatrzenie w 
wodę, produkcja energii elektrycznej i nawadnianie stanowią usługi interesu społecznego, a w konse-
kwencji przedsięwzięcie polegające na transferze wody z jednego dorzecza do drugiego dorzecza, na-
wet jeśli powyższe usługi nie są wyłączną przyczyną mogącą uzasadniać taki transfer, jest dopuszczalne 
na gruncie art. 4 ust. 7 dyrektywy18. 

W odniesieniu do ważenia korzyści oczekiwanych w związku z nowym przedsięwzięciem i korzyści 
płynących z osiągnięcia celów określonych w art. 1 dyrektywy, należy odnieść się: 

a) w przypadku pogorszenia stanu, do korzyści i możliwości utraconych w związku z pogor-
szeniem się stanu, np. do utraty bioróżnorodności, 

b) w przypadku nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wód, do korzyści, które by po-
wstały gdyby osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód nie zostało powstrzymane, np. 
dostęp do wody pitnej nie jest już możliwy. 

Powyższe oznacza, że tzw. „koszty wodne”, a zatem negatywne konsekwencje dla stanu 
wód muszą zostać zrównoważone przez potencjalne korzyści i inne koszty jak np. wzrost użycia 
innych zasobów naturalnych, w tym globalnych wpływów. W rezultacie, odstępstwo powinno 
zostać udzielone na podstawie analizy kosztów przeprowadzonej z uwzględnieniem specyficz-
nych okoliczności każdego przedsięwzięcia. 

Co istotne, należy podkreślić, że wyważenie interesów (pomiędzy interesem społecznym lub ocze-
kiwanymi korzyściami przedsięwzięcia, a wynikającymi z niego kosztami wodnymi) należy każdora-
zowo do organu właściwego do wydawania decyzji w sprawie danego przedsięwzięcia. 

                                                        

 

 

17 Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684. 
18 Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2012 roku w sprawie C - 43/10, par. 66-68. 
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4. Warunek braku możliwości technicznych lub nieproporcjonalnych kosztów alternatywnych 
rozwiązań 

Warunek ten ma na celu zapewnienie, że podejmowane przedsięwzięcie jest koniecznym i najlep-
szym rozwiązaniem wśród dostępnych opcji, a zatem zważywszy na okoliczności, z praktycznego 
punktu widzenia, wywiera najmniejszy możliwy niekorzystny wpływ na środowisko. Do praktycznych 
kroków, które należy rozważyć w przypadku wnioskowania o odstępstwo dla danego przedsięwzięcia 
można zaliczyć m.in. poszukiwanie ewentualnych lokalizacji zastępczych lub rozważenie innych odna-
wialnych źródeł energii19. Owe kroki zależą w znacznej mierze od skutków danego przedsięwzięcia dla 
uwarunkowań regionalnych i lokalnych. Wnioskujący powinien udowodnić spełnienie tego warunku 
np. poprzez przedstawienie szczegółowego i konkretnego studium lub opinii naukowej na temat po-
tencjalnych alternatyw lub opcji środowiskowych dla danego przedsięwzięcia.  

Jak wskazuje się w Document No. 20, brak możliwości technicznych może polegać na: 

a) braku dostępności rozwiązania technicznego, 
b) za małej ilości czasu dostępnego w stosunku do ilości czasu niezbędnego do realizacji rozwią-

zania alternatywnego, 
c) braku informacji o przyczynie problemu, w związku z tym brak jest możliwości ustalenia roz-

wiązania problemu. 

W dokumencie tym wskazuje się, że w wielu wypadkach szanse na znalezienie rozwiązania będą 
rosły wraz ze wzrostem nakładów poczynionych na jego znalezienie. W związku z tym analiza dotycząca 
technicznych możliwości często wykonywana będzie wspólnie z analizą kosztów i korzyści. Dodatkowo, 
w dokumencie tym podnosi się, że bardziej prawdopodobne jest uznanie wysokich kosztów za uzasad-
nione, w sytuacji gdy oczekiwane korzyści środowiskowe również będą wysokie, niż w sytuacji gdy by-
łyby one niskie. 

Przez nieproporcjonalne koszty nie powinno rozumieć się sytuacji, w której koszty po prostu prze-
kraczają wyliczone korzyści środowiskowe. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych powinna 
uwzględniać zarówno korzyści środowiskowe mierzalne (np. w wartości pieniądza), jak i korzyści śro-
dowiskowe, w stosunku do których istnieje trudność przeliczenia ich na wartość finansową. W Docu-
ment No. 20, wskazuje się, że margines, o który koszty przekraczają korzyści środowiskowe, powinien 
być znaczny. Analiza porównania kosztów i korzyści środowiskowych może być przeprowadzona do-
piero po zidentyfikowaniu najbardziej opłacalnych rozwiązań. 

Porównanie kosztów i korzyści środowiskowych powinno być dokonane indywidualnie dla każ-
dego przypadku. 

                                                        

 

 
19 Ibid., par. 33. 
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Zgodnie z poglądami wyrażonymi w doktrynie i orzecznictwie Trybunału, stosowanie od-
stępstw stanowi wyjątek, a nie regułę, a zatem przesłanki ich dopuszczalności należy interpre-
tować zawężająco. Wskazuje na to również systematyka art. 4, który zawiera surowe warunki oraz 
prezentuje ścisłe i wręcz kazuistyczne podejście do dopuszczalnych odstępstw. 

II.5. Termin obowiązywania odstępstw 

RDW ustanawia integracyjne i ambitne cele środowiskowe w ramach wymagającego harmono-
gramu i ściśle określonych terminów, pozostawiając całkiem duży margines interpretacji i elastyczność 
w sposobie ich dostarczania przez państwa członkowskie20. 

Niezależnie od powyższego powstaje pytanie, czy na gruncie dyrektywy obowiązuje jaka-
kolwiek granica czasowa, do której możliwe jest przyznanie odstępstw. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a pkt. iii) dyrektywy, jeden z celów środowiskowych dla wód powierzch-
niowych stanowi, że naturalne części wód powinny być chronione, zaś ich stan poprawiany i przywra-
cany, mając na uwadze obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej w 
ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, z zastrzeżeniem stosowania przedłużeń czasowych 
ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania ust. 5, 6, i 7 oraz bez uszczerbku dla ust. 8.  

Zatem wszystkie wody powierzchniowe powinny, co do zasady, do 2015 roku osiągnąć dobry stan. 
Obowiązek ten nie dotyczy przedłużeń czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4. Ustęp ten wydłuża czas 
osiągnięcia założonych przez dyrektywę celów dla części wód, pod warunkiem, że nie będzie zachodzić 
dalsze pogorszenie się stanu zmienionej części wód i pod warunkiem spełnienia szeregu dodatkowych 
wymogów wskazanych w dyrektywie. Przedłużenie czasowe ograniczone jest maksymalnie do dwóch 
dalszych uaktualnień planu gospodarowania wodami. W związku z tym, że plany gospodarowania wo-
dami powinny podlegać przeglądowi co 6 lat, ostateczny termin osiągnięcia celów z ust. 1 jest rok 
202721. 

Zatem, co do zasady wszystkie wody powierzchniowe powinny osiągnąć dobry stan do 2015 
(chyba, że przyznane im zostanie odstępstwo czasowe). Jednakże dyrektywa wprost wskazuje, iż 
obowiązek ten nie dotyczy stosowania ust. 5, 6, 7 i 8. W związku z tym, z literalnego brzmienia dyrek-
tywy wynika, że stosowanie odstępstwa z art. 4 ust. 7 może nastąpić niezależnie od obowiązku dosto-
sowania wszystkich wód powierzchniowych do roku 2015 (lub wyjątkowo do 2027). Tym samym stwier-
dzić należy, iż dyrektywa nie przewiduje wprost żadnego ograniczenia czasowego związanego z 

                                                        

 

 

20 N. Voulvoulis et al., The EU Water Framework Directive: From great expectations to problems with implementation, “Science 

of the Total Environment”, Vol. 575, 2017, s. 361. 
21 Ibid, s. 359. 



Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w świetle RDW 

 

 

22/52 

 

przyznawaniem odstępstwa. Konsekwencją takiego stanu rzeczy i takiej literalnej interpretacji dyrek-
tywy będą sytuacje w których po roku 2027 będą istniały części wód powierzchniowych, które w dal-
szym ciągu nie będą spełniać stanu dobrego. 

W tym miejscu należy rozważyć czy takie ograniczenie czasowe może być wyinterpretowane z ce-
lów ramowej dyrektywy wodnej.  

Celem RDW wskazane zostały przede wszystkim w art. 1. Wśród wspomnianych celów wymienia 
się m.in.: 

a) zapobieganie dalszemu pogarszaniu oraz ochronę i poprawę stanu ekosystemów wodnych 
oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmo-
kłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych, 

b) promocja zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie do-
stępnych zasobów wodnych, 

c) dążenie do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego. 

Uwzględniając powyższe cele stwierdzić należy, iż przyznanie każdego odstępstwa jest de facto 
sprzeczne z celami RDW. Wiele odstępstw dotyczy sytuacji, w których dochodzi do pogorszenia stanu 
ekosystemów wodnych. Z całą pewnością zaś przyznanie każdego odstępstwa jest równoznaczne z 
brakiem należytej ochrony i poprawy stanu ekosystemów wodnych. Ponadto, przyznanie odstępstwa 
dla inwestycji, która będzie negatywnie oddziaływała na stan wód przez okres kilkudziesięciu lat nie 
stanowi promocji zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie dostęp-
nych zasobów wodnych. Dodatkowo przyznanie odstępstwa, a więc wyrażenie zgody na pogorszenie 
stanu wód lub brak jego polepszenia, jest sprzeczne z obowiązkiem dążenia do zwiększonej ochrony i 
poprawy środowiska wodnego.  

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż przyznanie każdego odstępstwa jest sprzeczne z 
powyżej wskazanymi celami ramowej dyrektywy wodnej. W związku z tym sprzeczne będzie 
tym bardziej przyznanie odstępstwa dla inwestycji, której negatywne skutki rozciągać się będą 
zdecydowanie poza rok 2027. Jednakże uznać należy, iż skoro prawodawca postanowił zawrzeć 
odstępstwa w treści dyrektywy, pomimo tak określonych celów, to uznał, że w pewnych wypad-
kach niezrealizowanie celów dyrektywy będzie uzasadnione innymi, istotnymi okolicznościami. 
W związku z tym można w każdym przypadku przeanalizować jakim konkretnie celom służy określona 
inwestycja i czy cel ten uznać można za ważniejszy/istotniejszy od ochrony stan wód. Niemniej jednak 
Opiniujący zwraca uwagę, że argumentacja oparta na celu dyrektywy stanowi wyłącznie argu-
mentacją dodatkową, nie może stanowić podstawowej argumentacji przeciwko przyznaniu każ-
dego odstępstwa. 
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III. Odstępstwa dla nowej kopalni odkryw-
kowej węgla brunatnego 

Wprowadzenie 

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego stanowi inwestycję, która oddziałuje w negatywny spo-
sób zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i na stan wód podziemnych. W wielu wypadkach od-
działywanie to doprowadzi do pogorszenia stanu wód lub też może skutkować nieosiągnięciem stanu 
dobrego. Realizacja takiej inwestycji wiązać się będzie z koniecznością przyznania odstępstwa. Odstęp-
stwo to może zostać przyznane na różnych podstawach, jednakże najbardziej prawdopodobną pod-
stawą będzie art. 4 ust. 7 dyrektywy. 

Okres funkcjonowania kopalni odkrywkowej wynosi kilkadziesiąt lat. W związku z tym przyznanie 
ewentualnego odstępstwa dla nowej inwestycji wiązać się będzie z negatywnym lub gorszym stanem 
wód powierzchniowych lub podziemnych przez cały okres funkcjonowania inwestycji. 

W przypadku negatywnego oddziaływania na wody podziemne, jeżeli nieosiągnięcie dobrego 
stanu wód podziemnych lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu wód podziemnych, jest wynikiem 
zmiany poziomu wód podziemnych, konieczne jest spełnienie wymagań opisanych powyżej jako prze-
słanki dodatkowe (analiza w tym zakresie dokonana zostanie w dalszej części opinii). 

Natomiast w przypadku negatywnego oddziaływania planowanej kopalni odkrywkowej na wody 
powierzchniowe rozważyć należy w pierwszej kolejności czy spełnione będą przesłanki z pkt. I lub z 
pkt. II. Zgodnie z przyjętą w niniejszej opinii koncepcją, przesłanki z pkt. I dotyczą wyłącznie sytuacji gdy 
nowe modyfikacje w charakterystyce fizycznej są następstwem istniejącej już działalności człowieka. 
Nowa działalność człowieka może być podstawą przyznania odstępstwa, wyłącznie jeżeli będzie pro-
wadzić do pogorszenia stanu wód powierzchniowych z „bardzo dobrego” do „dobrego” i gdy będzie 
przejawem zrównoważonej formy działalności. Ocena czy nastąpi pogorszenie ze stanu „bardzo do-
brego” do „dobrego” będzie musiała zostać dokonana osobno w każdym przypadku, w związku z tym 
nie ma możliwości poczynienia w tym zakresie żadnych ustaleń a priori. 

Jednakże, w ocenie Opiniującego, trudno jest uznać kopalnię węgla brunatnego za przykład zrów-
noważonej formy działalności człowieka. Węgiel brunatny uważany jest za najbrudniejsze z paliw, do-
datkowo jego spalanie powoduje znaczący wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, przyczynia-
jący się do zmian klimatu, jak również prowadzi do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, w tym 
metalami ciężkimi takimi jak rtęć. Ponadto wskazać należy, iż metoda odkrywkowa, jaką wydobywany 
jest węgiel brunatny, bardzo negatywnie oddziałuje na środowisko, niszcząc krajobraz, siedliska natu-
ralne oraz cenne przyrodniczo obszary. Dodatkowo przemysł ten ma ogromny negatywny wpływ na 
stan wód. Powyższe prowadzi do wniosku, że nie może zostać uznany za zrównoważoną formę dzia-
łalności człowieka, w szczególności w sytuacji gdy istnieje obecnie wiele innych alternatywnych źródeł 
energii, powszechnie uznawanych za zrównoważone formy działalności człowieka, takie jak odna-
wialne źródła energii. 
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Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż w przypadku nowej kopalni odkrywkowej i 
jej negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe żadna z przesłanek z pkt. I i II nie po-
winna zostać uznana za spełnioną. Tym samym, w ocenie Opiniującego, odstępstwo dla nowej 
kopalni węgla brunatnego negatywnie oddziaływującej na wody powierzchniowe nie powinno 
zostać przyznane. 

Niezależnie od powyższego rozważona zostanie w dalszej części możliwość spełnienia przez nową 
kopalnię węgla brunatnego dodatkowych przesłanek (wspólnych dla negatywnego wpływu na wody 
powierzchniowe i wody podziemne). 

Warunek podjęcia wszystkich praktycznych kroków do ograniczenia nie-
korzystnego wpływu na stan części wód. 

Kwestia podjęcia wszystkich praktycznych kroków będzie musiała zostać przeanalizowana w każ-
dym konkretnym przypadku, nie ma możliwości dokonania takiej oceny z góry, w stosunku do wszyst-
kich możliwych nowych inwestycji w postaci kopalni węgla brunatnego. 

Warunek uwzględnienie odstępstwa w planie gospodarowania wodami 

Opiniujący stoi na stanowisku, że warunkiem przyznania odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 
dyrektywy, jest uwzględnienie tegoż odstępstwa w planie gospodarowania wodami. W związku z tym 
odstępstwo takie mogłoby zostać przyznane wyłącznie dla tych inwestycji/projektów, które zostałyby 
uwzględnione w planie gospodarowania wodami. 

Warunek wyważenia rozpatrywanych interesów 

W przypadku kopalni odkrywkowej węgla brunatnego powstaje pytanie czy taka inwestycja mo-
głaby zostać uznana za inwestycję związaną z nadrzędnym interesem społecznym. W związku z tym, 
że zmierza ona do zapewnienia energii elektrycznej, a w dalszej perspektywie do zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego, istnieje możliwość uznania przez organy i przez sądy, że taka inwestycja 
związana jest z nadrzędnym interesem społecznym. Opiniujący wskazuje, iż możliwa jest próba wyka-
zywania, że nadrzędny interes społeczny nie wiąże się z omawianą inwestycją, z uwagi na jej negatywne 
oddziaływanie na środowisko i na społeczność lokalną. 

Porównanie korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa oraz korzyści wynikających z realizacji 
inwestycji musi być dokonane każdorazowo, indywidualnie dla każdej inwestycji. Jednakże zaznaczyć 
należy, iż w przypadku kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, w ocenie Opiniującego, wątpliwe jest 
uznanie korzystnego wpływu na zdrowie ludzkie i na zrównoważony rozwój. W tym wypadku, co naj-
wyżej, możemy mieć do czynienia z ewentualnym wpływem na utrzymanie bezpieczeństwa ludzkiego, 
rozumianym jako bezpieczeństwo energetyczne. Jednakże w tym zakresie możliwa jest analiza, czy w 
danym konkretnym wypadku faktycznie inwestycja w tą konkretną kopalnię węgla brunatnego będzie 
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niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, a następnie porównanie ewentualnych ko-
rzyści wynikających z utrzymania bezpieczeństwa z korzyściami dla środowiska i dla społeczeństwa w 
sytuacji odstąpienia od realizacji inwestycji. 

Warunek braku możliwości technicznych lub nieproporcjonalnych kosz-
tów alternatywnych rozwiązań 

Analizę spełnienia powyższego warunku należy przeprowadzić dla każdego przypadku osobno. 
Zaznaczyć należy, iż w każdym konkretnym wypadku Organ przyznając odstępstwo powinien wykazać, 
że korzystne cele, jakim służy kopalnia węgla brunatnego, tj. dostarczenie paliwa i pośrednio energii 
elektrycznej, nie może być osiągnięte w inny sposób, bardziej korzystny środowiskowo, z przyczyn 
możliwości technicznych i nieproporcjonalnych kosztów. W ocenie Opiniującego, w takiej analizie, Or-
gan powinien uwzględnić wszelkie możliwe warianty dostarczenia energii elektrycznej, nie tylko po-
przez źródła w tej samej lokalizacji, ale również oddalone. Dodatkowo analiza nieproporcjonalności 
kosztów względem korzyści powinna uwzględniać wszelkie aspekty, jak i cały okres funkcjonowania 
przedsięwzięcia, włącznie z jego zamknięciem (okres rekultywacji terenu). 

Podsumowanie 

Jak zostało już wspomniane cele RDW określone zostały głównie w art. 1. Dla oceny zgodności 
realizacji kopalni odkrywkowej z celami ramowej dyrektywy wodnej przytoczyć należy następujące cele 
dyrektywy: 

a) zapobieganie dalszemu pogarszaniu oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów wodnych 
oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmo-
kłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych, 

b) promocja zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie do-
stępnych zasobów wodnych, 

c) dążenie do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez 
szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych 
oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych 
substancji niebezpiecznych, 

d) przyczynianie się do zmniejszenia skutków powodzi i susz, 
e) przyczynianie się do zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę po-

wierzchniową i podziemną, które jest niezbędna dla zrównoważonego, i sprawiedliwego 
korzystania z wód. 
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W ocenie Opiniującego realizacja inwestycji jaką jest kopalnia węgla brunatnego, w 
szczególności wymagająca przyznania odstępstwa, jest trudna do pogodzenia z wskazanymi po-
wyżej celami dyrektywy. Pogląd ten można oprzeć w szczególności na idei, która legła u pod-
staw RDW, zgodnie z którą działania państw członkowskich, realizowane w ramach planów go-
spodarowania wodami powinny być ukierunkowane na zwalczanie źródeł zagrożeń dla osią-
gnięcia celów środowiskowych, a nie jedynie na ograniczaniu ich negatywnych konsekwencji22. 

Realizacja kopalni odkrywkowej może doprowadzić do pogorszenia stanu ekosystemów wodnych, 
w związku z tym cel polegający na zapobieganiu temu pogarszaniu nie zostanie zrealizowany. Ponadto 
w takim wypadku nie będziemy mieć również do czynienia z ochroną i poprawą ekosystemów wod-
nych, jak również nie zostanie zrealizowany cel polegający na dążeniu do zwiększonej ochrony i po-
prawy środowiska wodnego. 

Kopalnia węgla brunatnego w związku ze swoim funkcjonowaniem w sposób istotny zmienia sto-
sunki wodne, co związane jest z koniecznością odwodnienia kopalni i doprowadza do powstania leja 
depresyjnego na bardzo znacznym obszarze. Skutkami funkcjonowania kopalni jest zanik wody w stud-
niach, wyschnięcie rzek, spadek poziomu wód w jeziorach, osuszenie pól uprawnych, itp. W ocenie 
Opiniującego takie korzystanie z wody nie może zostać uznane za zrównoważone korzystanie z wód, 
zaś przyznanie odstępstwa dla takiej inwestycji nie stanowi promocji zrównoważonego korzystania z 
wód opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych. Dodatkowo, realizacja ta-
kiej inwestycji w żaden sposób nie będzie przyczyniać się do zmniejszenia skutków ewentualnej suszy, 
co więcej, będzie mogła potęgować jej skutki. Ponadto, uwzględniając negatywne skutki realizacji takiej 
inwestycji, nie będzie ona wspierać zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę 
powierzchniową i podziemną, które jest niezbędna dla zrównoważonego, i sprawiedliwego korzystania 
z wód.  

Uwzględniając powyższe uznać należy, że realizacja inwestycji jaką jest odkrywkowa kopalnia 
węgla brunatnego, w szczególności kopalni wymagającej dla swojej realizacji przyznania od-
stępstwa, będzie stała w sprzeczności z szeregiem celów ramowej dyrektywy wodnej. 

  

                                                        

 

 
22 R.H. Hilderbrand, A. C. Watts, and A. M. Randle, The myths of restoration ecology, “ Ecology and Society”, Vol. 10 Issue 1, 

2005, s. 19. 
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IV. Odstępstwa dla istniejącej kopalni wę-
gla brunatnego 

Funkcjonowanie istniejącej kopalni węgla brunatnego może wiązać się z przyznaniem różnych od-
stępstw. Rodzaj przyznanego odstępstwa zależeć będzie od konkretnej sytuacji, stanu wód i dalszego 
wpływu inwestycji na wody. 

Część wód, na którą oddziałuje kopalnia, może mieć przyznane odstępstwo czasowe, tj. przesu-
nięty termin osiągnięcia stanu dobrego do 2021 lub do 2027 roku. 

Innym odstępstwem, które może zostać przyznane dla części wód, na którą oddziałuje kopalnia 
odkrywkowa, może być odstępstwo polegające na wyznaczeniu mniej rygorystycznego celu, niż wyni-
kający z dyrektywy. 

Ostatnim rodzajem odstępstwa, które może zostać przyznane to odstępstwo na podstawie art. 4 
ust. 7 dyrektywy (I przesłanka). 
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V. Odstępstwa przyznawane na podsta-
wie art. 4 ust. 7 dyrektywy w Polsce i innych 
krajach UE dla kopalni odkrywkowych i po-
dobnych inwestycji węglowych 

W niniejszej analizie uwzględniono kraje, w których inwestycje węglowe (lub podobne z uwagi na 
swój sposób oddziaływania, np. elektrownie jądrowe) w dalszym ciągu mogą być podstawą do przy-
znania odstępstw od obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych. Analiza przeprowadzona została 
w oparciu o treść krajowych planów gospodarowania wodami. 

Polska 

Art. 4 ust. 7 dyrektywy transponowany został do polskiego porządku za pośrednictwem ustawy 
Prawo wodne. Do dnia 1 stycznia 2018 roku jego odpowiednikiem w polskim porządku prawnym był 
art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Na podstawie wspomnianego art. 38j Prawa wod-
nego, w planach gospodarowania wodami przyznawane były odstępstwa dla konkretnych inwestycji.  

Plany gospodarowania wodami podlegały aktualizacji w 2016 roku, w związku z tym ich najnowsze 
wersje zawarte są w następujących aktach prawnych: 

a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Ücker, 

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły, 

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, 

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru, 

g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, 

h) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej, 

i) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Jarft,  

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza Niemna. 
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Poniżej omówione zostaną tylko dwa pierwsze plany dla dorzecza Wisły i Odry, z uwagi na fakt, że 
pozostałe plany nie przewidują inwestycji mogących spowodować nieosiągnięcie celów środowisko-
wych lub też nie przewidują odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 dla kopalni odkrywkowych i innych 
podobnych inwestycji. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

Odstępstwa przyznane na podstawie art. 38j ustawy Prawo wodne zawarte zostały w załączniku 
nr 4 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisła. Załącznik ten obejmuje wiele in-
westycji23. Opiniujący przedstawi poniżej inwestycje związane z przemysłem węglowym lub energe-
tycznym. 

Na wstępie zaznaczyć należy, iż załącznik z odstępstwami został przygotowany w formie tabelki, 
jednakowej dla wszystkich odstępstw. Z treści przydzielonych odstępstw nie sposób ustalić we wszyst-
kich wypadkach, czy odstępstwa te dotyczą inwestycji nowych czy też inwestycji, które będą kontynuo-
wane. Ponadto nie można z całą pewnością ustalić czy określone przedsięwzięcie spowoduje nieosią-
gnięcie dobrego stanu wód czy też pogorszenie stanu wód np. ze stanu „bardzo dobrego” do „do-
brego”, albo ze stanu „dobrego” do stanu poniżej „dobrego”. Dodatkowo brak jest jakiekolwiek infor-
macji jaki warunek uzasadnia przyznanie tego odstępstwa: czy będzie to nowa zmiana w charaktery-
styce fizycznej wód czy też będzie to nowa zrównoważona forma działalności człowieka. Z tego względu 
nie można w sposób kompleksowy dokonać analizy przyznanych odstępstwa. Możliwe, że informacje 
te wynikałyby z dokumentów zgormadzonych przez Organ w trakcie dokonywania aktualizacji planów 
gospodarowania wodami. 

1. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia 
do Zatoki – Stopień wodny poniżej Włocławka 

Inwestycja ta związana jest głównie z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, a co za tym idzie 
ochroną życia i zdrowia ludzi, w związku z tym te argumenty stanowią główną część uzasadnienia od-
stępstwa. Niemniej jednak w uzasadnieniu przyznania odstępstwa wskazuje się również, że funkcjono-
wanie stopnia Włocławek jest uzasadnione nadrzędnym interesem społecznym, gdyż stopień ten wraz 
z elektrownią zapewnia bezpieczeństwo publiczne, przede wszystkim poprzez zagwarantowanie usługi 
startu dla elektrowni konwencjonalnych (Bełchatów oraz Pątnów, Adamów, Konin) w przypadku awarii 
systemu elektroenergetycznego. W uzasadnieniu tym ponadto wskazuje się, iż jest to jedyne źródło do 
podniesienia z blackout’u krajowego systemu elektroenergetycznego. 

                                                        

 

 

23 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1911/1 , pliki nr 29 do 33. 
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2. Budowa zbiornika małej retencji Szczecin w gminach Puchaczów i Ludwin 

Zbiornik ten ma mieć możliwość dostarczenia wody zarówno systemowi KWK, jak i do planowanej 
elektrowni cieplnej Bogdanka. Jednakże inwestycja ta, podobnie jak wskazana w pkt. 1, służy również 
zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców, i głównie ten aspekt był przedmiotem uza-
sadnienia. 

3. Eksploatacja podziemna węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W uzasadnieniu odstępstwa wskazano, szereg działań oddziaływujących pozytywnie na szeroko 
rozumiane środowisko, nie tylko na stan wód. Przykładowe działania: 

a) oczyszczanie ścieków bytowych i wód deszczowych przed zrzutem do odbiornika, 
b) rezygnacja z eksploatacji części pokładów,  
c) wykonywanie robót awaryjnych. 

Cel inwestycji: 

Z treści planu wynika, że podstawowym celem podjęcia inwestycji jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego i surowcowego kraju. Wskazano również, że inwestycja ta doprowadzi do zwięk-
szenia udziału LW „Bogdanka” w krajowym rynku węgla kamiennego, jak również będzie miała pozy-
tywny wpływ na rynek pracy w skali lokalnej. Między innymi te okoliczności, w ocenie Organu, wskazują, 
że pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa przeważają na korzyściami utraconymi w następ-
stwie eksploatacji węgla kamiennego. Nadmienić należy, iż w uzasadnieniu nie pojawia się żadne od-
niesienie do nadrzędnego interesu społecznego, który stanowić mogłoby wspomniane bezpieczeń-
stwo energetyczne i surowcowe kraju. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie braku rozwiązań alternatywnych z uwagi na możliwości techniczne lub niepropor-
cjonalne koszty, uzasadnienie zawarte w planie odnosi się głównie do kwestii kosztów, zaś brak możli-
wości technicznych jest praktycznie pomijany. W kwestii kosztów wskazuje się, że położenie geograficzne 
i warunki klimatyczne sprawiają, że w woj. lubelskim jedynie biomasa stanowi realne źródło energii odna-
wialnej, a wydajność tego źródła jest niewspółmierna z wydajnością węgla, tym samym obecnie jedynie wę-
giel zabezpiecza społeczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Należy podkreślić, że odna-
wialne źródła energii nie są w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju. Udział OZE (woda, wiatr, 
słońce) w produkcji energii wynosi obecnie ok. 5%. Analiza kosztów jednostkowych wytwarzania energii elek-
trycznej i cieplnej pochodzącej z różnych źródeł jednoznacznie wskazuje, ze jednostkowy koszt produkcji 
energii elektrycznej z węgla kamiennego jest najniższy (ok. 282 zł/MW) spośród obecnie możliwych do zasto-
sowania źródeł. Bardzo wysokie koszty produkcji energii z odnawialnych źródeł energii spowodowane są w 
dużej mierze uwarunkowaniami geograficznymi Polski, a więc stosunkowo małym nasłonecznieniem i bra-
kiem silnych wiatrów, co powoduje krótki czas pracy elektrowni i niewykorzystanie ich pełnej mocy (koszt 
produkcji energii eklektycznej: lądowe farmy wiatrowe – ok. 466 zł/MWh, małe elektrownie wodne – ok.484 
zł/MW, elektrowniach biomasowych – ok.487 zł/ MW, fotowoltaika- ok. 1091 zł/ MW).  Porównując inne 
przedsięwzięcia związane z produkcja ̨ energii elektrycznej i cieplnej, rozbudowa kopalni węgla kamiennego 
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jest inwestycja ̨ najkorzystniejsza ̨ z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz efektów spo-
łecznych uzyskiwanych poprzez niska ̨ cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. 

4. Inwestycja polegająca na eksploatacji węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, 
w obrębie udokumentowanych złóż węgla K-9, K-6-7-, K-8 i K-4-5 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W uzasadnieniu odstępstwa wskazano szereg działań oddziaływujących pozytywnie na szeroko ro-
zumiane środowisko, nie tylko na stan wód. Działania te opisane zostały w sposób bardzo ogólny i 
polegają m.in. na: 

a) oszczędnym gospodarowaniu terenem, 
b) zachowaniu odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenie zainwestowa-

nym, 
c) prowadzenie właściwej gospodarki wodno – ściekowej, 
d) stosowanie rozwiązań istotnie ograniczających ewentualny hałas oraz zapylenie na terenie za-

kładu górniczego. 

Cel inwestycji: 

W treści planu wskazano, że przedsięwzięcie to służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego i surowcowego kraju, co stanowi nadrzędny interes społeczny. Ponadto, w ocenie Or-
ganu, skala przedsięwzięcia i jego znaczenie społeczno–gospodarcze dla rozwoju Polski Wschodniej są 
znaczne. Dodatkowo w uzasadnieniu wskazuje się, że inwestycja ta generować będzie wiele miejsc 
pracy, jak również stanowić będzie nowe źródło dochodów publicznych. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie alternatywnych rozwiązań, Organ odniósł się do dwóch kwestii: alternatywnego źró-
dła energii, jak i alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków z inwestycji. W zakresie alternatyw-
nego źródła energii wskazano, że energia pozyskiwana z węgla kamiennego charakteryzuje się dużą wy-
dajnością i stabilnością w przeciwieństwie do energetyki wiatrowej, słonecznej, czy energetyki opartej na 
przetwarzaniu biomasy. Na Lubelszczyźnie nie ma warunków do znaczącego rozwoju hydroenergetyki, jak 
również energetyki geotermalnej. Obowiązujące programy rządowe nie przewidują lokalizacji elektrowni ją-
drowej w województwie lubelskim. Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” (sierpień 2014) prze-
widuje dominujący udział węgla kamiennego w bilansie energii pierwotnej. 

W zakresie alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków z inwestycji stwierdzono w treści 
planu, że racjonalnym rozwiązaniem jest odprowadzenie wód kopalnianych do odbiornika wód płynących, 
które zapewni rozcieńczenie rozpuszczonych chlorków do wartości zgodnych z obowiązującymi standar-
dami. Docelowym odbiornikiem będzie rzeka Wieprz. Rzeka Bug wprawdzie prowadzi więcej wody, ale jest 
rzeka ̨ transgraniczna ̨ oraz znacznie oddalona ̨ od obszaru koncesyjnego PD Co. Odprowadzanie wód do Bugu 
wiązałoby się z nadmiernymi kosztami oraz utrudnieniami formalnymi (dolina Bugu na znacznym odcinku 
w granicach województwa lubelskiego znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000). 
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5. Wydobywanie kopaliny ze złoża „Janina” oraz rozszerzenie eksploatacji w nowo udostęp-
nionym złożu „Wisła I Wisła II-1” 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W uzasadnieniu wskazano wyłącznie działania zmierzające do ograniczenia negatywnego od-
działywania inwestycji na stan wód.  

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia odstępstwa wskazano, że decyzja o eksploatacji w omawianym rejonie 
jest uwarunkowana przez czynniki geologiczno-górnicze, techniczno-ekonomiczne, stan zurbanizowania te-
renu oraz czynniki społeczne. Należy zwrócić uwagę, iż nie podjęcie eksploatacji udokumentowanego złoża, 
przy którym istnieje już infrastruktura umożliwiająca jego wydobycie, byłoby sprzeczne z zasada ̨ racjonal-
nego gospodarowania zasobami kopalin.  

Ponadto wskazano na szereg pozytywnych okoliczności wiążących się z eksploatacją węgla, takich 
jak: 

a) pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetycznej kraju,  
b) stabilność zakładu, 
c) wpływy podatkowe dla gmin,  
d) zatrudnienie w regionie, 
e) pozytywny wpływ na lokalne szkolnictwo zawodowe. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie rozwiązań alternatywnych odniesiono się zarówno do rozwiązań alternatywnych 
dotyczących zrzutu ścieków, jak i dotyczących innych źródeł energii.  

Alternatywny rzut ścieków: w treści planu wskazano, że zarówno ze względów technicznych jak i 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów nie przewiduje się wdrażania metod do odsalania wód kopalnianych. 

Natomiast w kwestii innych źródeł energii podniesiono, że alternatywa ̨ dla energii pozyskiwanej 
z węgla kamiennego są źródła energii odnawialnej. Wydajność tych źródła jest jednak niewspółmierna mniej-
sza w porównaniu z wydajnością węgla. Węgiel jest źródłem paliwa, które zabezpiecza społeczne zapotrze-
bowanie na energie ̨ elektryczną i cieplną. Odnawialne źródła energii nie są w stanie zaspokoić potrzeb 
energetycznych kraju. Analiza kosztów jednostkowych wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzą-
cej z różnych źródeł jednoznacznie wskazuje, że jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z węgla jest 
najniższy spośród obecnie możliwych do zastosowania źródeł. Najtańszą pozostaje konwencjonalna energe-
tyka węglowa (257 PLN/MW) i gazowa (289 PLN/MW), a obok nich energetyka jądrowa (288 PLN/MW). Dla 
węgla i gazu dokonano oszacowania dla ceny 35 PLN za tonę CO2. Wysoki jest koszt produkcji energii elek-
trycznej z morskich farm wiatrowych (713 PLN/MWh), a jeszcze wyższy fotowoltaika (1091 PLN/MWh), głów-
nie z uwagi na niski średni czas wykorzystania - zaledwie 900 godzin w roku. Koszty wytwarzania energii w 
małych elektrowniach wodnych (484 PLN/MWh) i elektrowniach biomasowych (487 PLN/MWh) okazują się 
być większe niż w lądowych farmach wiatrowych (466 PLN/MWh). Porównując inne przedsięwzięcia zwią-
zane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej, rozbudowa istniejącej już infrastruktury kopalni węgla ka-
miennego jest inwestycja ̨ najkorzystniejsza ̨ z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz 
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efektów społecznych uzyskiwanych poprzez niską cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Po-
nadto inwestycje związane z wdrażaniem alternatywnych źródeł energii powodują często konieczność zala-
nia dużych obszarów i przesiedleń ludzi, powodują zmiany krajobrazu, zmiany mikroklimatu, zmiany sto-
sunków wodnych, zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wokół zbiorników, zmiany warunków ży-
cia zwierząt, hałas, niebezpieczeństwo dla ptactwa, zakłócenie odbioru fal radiowych, grożą zalaniem ob-
szarów położonych poniżej zbiorników w sytuacji uszkodzenia tamy, przy jednocześnie wysokich kosztach 
budowy i eksploatacji instalacji. 

6. Eksploatacja elektrowni konwencjonalnej z otwartym systemem chłodzenia oraz elek-
trowni wodnej na zrzucie wód w Skawinie 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W zakresie podjętych kroków zmierzających do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan 
wód wskazano, że będą podejmowane działanie polegające na zrzucie wód zanieczyszczonych, nie-
przekraczających ustalonych poziomów zanieczyszczeń. 

Cel inwestycji: 

W treści planu podniesiono, że eksploatacja elektrowni stanowi nadrzędny interes publiczny o cha-
rakterze społecznym i gospodarczym. Jej działalność odbywa się z pożytkiem dla całego społeczeństwa. In-
westycja spełnia konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Elektrownia wytwarza energię elektryczną 
i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji co stanowi najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii elek-
trycznej i ciepła.  

Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że zmiana systemu chłodzenia z „otwartego” na „zamknięty” 
przyczyniłaby się do wzrostu kosztów wytwarzanie energii elektrycznej, wzrosłaby również emisja zanieczysz-
czeń, ok.: 28,5 tys. MgCO2/rok, 110 MgSO2/rok, 57 MgNOX/rok i w odniesieniu do pyłu całkowitego o ok. 4 
Mg/rok.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie alternatywnych rozwiązań wskazano, że jedynie węgiel zabezpiecza społeczne zapo-
trzebowanie na energię elektryczną i cieplną. (…) Wykorzystanie wyłącznie odnawialnych źródeł energii nie 
jest w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju. (…) Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z 
węgla kamiennego jest najniższy spośród obecnie możliwych do zastosowania źródeł energii. Przedstawiono 
również różne warianty systemów chłodzenia i wskazano, że aktualnie funkcjonujący system jest najkorzyst-
niejszy z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz efektów społecznych i środowiskowych. 
Wdrożenie innych rozwiązań jest nieproporcjonalnie kosztowne. Ponoszenie dodatkowych kosztów spowo-
dowałoby utratę rentowności elektrowni. 
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7. Eksploatacja podziemna węgla kamiennego ze złoża Studzienice 1 

Cel inwestycji: 

W uzasadnieniu dla tego odstępstwa wskazuje się, że celem inwestycji jest zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego i surowcowego kraju. Treść uzasadnienia wskazuje, iż w ocenie Organu oko-
liczność ta stanowi nadrzędny interes społeczny.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie rozwiązań alternatywnych wskazano, że budowa kopalni węgla jawi się jako gwa-
rant bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa dostaw energii UE i Polski. Dodatkowo w 
treści uzasadnienia dla tego odstępstwa przedstawiono szereg argumentów dotyczących znacznych 
różnic ekonomicznych pomiędzy produkcją energii z węgla a produkcją energii z oze, opartych na do-
kumencie pt. "Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce", przygotowanym przez 
firmę Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European 
Wind Energy Association. W konsekwencji wskazano, że niemożliwe wydaje się zastąpienie projektu 
"Studzienice 1" przy zastosowaniu OZE.  

8. Budowa jazu na rzece Narew podpiętrzającego wodę w okresach niżówek dla potrzeb uję-
cia wód chłodzących Elektrowni Ostrołęka 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód:  

W treści uzasadnienia nie wskazuje się czy podjęte zostały wszystkie możliwe kroki. Uzasadnie-
nie w tym zakresie skupia się na opisie braku negatywnego wpływu inwestycji na stan wód. Jedynym 
wskazanym krokiem zmierzającym do ograniczenia niekorzystnego wpływu jest zaprojektowanie stop-
nia w taki sposób, aby podpiętrzał wodę wyłącznie w okresie stanów niskich na rzece, jak również od-
budowane w taki sposób, aby zróżnicować strukturę dna i brzegów poprzez stworzenie miejsc zastoi-
skowych, wysp, zatok i zwężeń.  

Cel inwestycji: 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z pracę Elektrowni Ostrołęka. W tym zakresie w planie 
wskazano, że położenie elektrowni powoduje, że stanowi ona bardzo ważne dla krajowego systemu energe-
tycznego źródło energii, ze względu na jej strategiczna ̨ lokalizacje ̨ w KSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A. prowadzą pracę bloków energetycznych elektrowni w trybie "must run" (musi pracować). (…) Urządzenia 
i instalacje elektrowni, będące pośrednio majątkiem państwowym, są w trakcie poważnych i kosztownych 
modernizacji, rzeczą bardzo ważną jest, by środki przeznaczone na ten cel przyniosły założone korzyści. 
Uwzględniając fakt, że w najbliższych latach mocy wytwórczych nowych będzie mniej niż wyłączanych z eks-
ploatacji, istotne jest zapewnienie ciągłe pracy instalacjom pozostającym w eksploatacji. Z powyższych wzglę-
dów, prawidłowe funkcjonowania elektrowni stanowi nadrzędny interes publiczny.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści uzasadnienia wskazano 4 rozwiązania które zostały porównane i jako ich podsumo-
wanie wskazano, że przyjęte rozwiązanie uznano za najkorzystniejsze pod względem oczekiwanego efektu, 



Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w świetle RDW 

 

 

35/52 

 

pod względem środowiskowym poprawia stan wód w okresie niskich przepływów i jest na racjonalnym po-
ziomie kosztowym. 

9. Budowa progu stabilizującego na rzece Wiśle w km 425+950, poniżej ujęcia wody dla ENEA 
Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych  

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

Uzasadnienie w tym zakresie skupia się na opisie braku negatywnego wpływu inwestycji na stan 
wód. Jedynym wskazanym krokiem zmierzającym do ograniczenia niekorzystnego wpływu jest zapro-
jektowanie stopnia w taki sposób, aby podpiętrzał wodę wyłącznie w okresie stanów niskich na rzece, 
jak również wybudowanie przepławki.  

Cel inwestycji: 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z pracę Elektrowni Kozienice W tym zakresie w planie wska-
zano, że położenie elektrowni powoduje, że stanowi ona bardzo ważne dla krajowego systemu energetycz-
nego źródło energii, ze względu na jej strategiczna ̨ lokalizacje ̨ w KSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
prowadzą pracę bloków energetycznych elektrowni w trybie "must run" (musi pracować). (…) Urządzenia i 
instalacje elektrowni, będące pośrednio majątkiem państwowym, są w trakcie poważnych i kosztownych mo-
dernizacji, rzeczą bardzo ważną jest, by środki przeznaczone na ten cel przyniosły założone korzyści. 
Uwzględniając fakt, że w najbliższych latach mocy wytwórczych nowych będzie mniej niż wyłączanych z eks-
ploatacji, istotne jest zapewnienie ciągłe pracy instalacjom pozostającym w eksploatacji. Z powyższych wzglę-
dów, prawidłowe funkcjonowania elektrowni stanowi nadrzędny interes publiczny.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści uzasadnienia wskazano, że stosowany układ chłodzenia z punktu widzenia techniki, techno-
logii, ekonomii nie jest możliwy do zmiany, np. na układ zamknięty. Jedyna możliwością zapewnienia bez-
piecznej pracy Elektrowni w stanach niżówkowych jest zapewnienie jej wymaganej ilości wody na ujęciu. W 
tym zakresie porównano 3 warianty rozwiązań alternatywnych zmierzających do zaopatrzenia Elektrowni w 
wodę. 

10. Eksploatacja podziemna węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3 

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia wskazano, że Nadrzędną korzyścią płynącą z realizacji inwestycji polegającej 
na udostępnieniu i eksploatacji nowego złoża „Brzezinka 3”, jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 
i surowcowego kraju. Dodatkowo wskazano pozytywny wpływ planowanej inwestycji na lokalny rynek pracy, 
zwiększenie wpływów do kasy miejskiej.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści uzasadnienia wskazano, że Cele, którym służą zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, 
ze względu na możliwości techniczne czy nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, 
znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego. Planowane jest wydobycie węgla ener-
getycznego o wysokiej jakości (wysoka kaloryczność, małe zapopielenie i małe zasiarczenie) dla potrzeb klien-
tów indywidualnych oraz funkcjonujących elektrowni i elektrociepłowni oraz odbiór, a także lokowanie w 
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wyrobiskach podziemnych odpadów energetycznych pochodzących ze spalania węgla i oczyszczania gazów 
odlotowych z elektrowni i elektrociepłowni. Budowa nowych obiektów zasilanych innymi paliwami (gaz 
ziemny, ropa) wymaga bardzo znacznych nakładów inwestycyjnych i zwiększenia importu takich kopalin, 
gdyż Polska nie posiada wystarczająco dużo zasobów gazu i ropy. Rozwój OZE również na razie nie stanowi 
obecnie alternatywy dla pokrycia pełnego krajowego zapotrzebowania na energie ̨. Jedyną alternatywą 
mógłby być import węgla lub import energii elektrycznej, co nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ważnym 
argumentem, który powinien być wzięty pod uwagę jest trudna sytuacja spółek węglowych Skarbu Państwa. 
Część nierentownych kopalń będzie likwidowana (już to się dzieje) lub wygaszana. Przewiduje się, iż w per-
spektywie kilku kolejnych lat popyt na dobrej jakości węgiel będzie większy niż podaż, co powoduje, iż proces 
inwestycyjny polegający na budowie kopalni musi zostać rozpoczęty z odpowiednio większym wyprzedze-
niem, aby zapobiec dalece niekorzystnym skutkom społecznym i gospodarczym w kraju.  

11. Wydobywanie kopaliny ze złóż węgla kamiennego "Jaworzno", "Dziećkowice", "Byczyna" 
oraz rozpoczęcie eksploatacji w nowo projektowanych do udostępnienia złożach "Brze-
zinka 1" i "Dąb" 

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia odstępstwa wskazano, że decyzja o eksploatacji w omawianym rejonie jest 
uwarunkowana przez czynniki geologiczno-górnicze, techniczno-ekonomiczne, stan zurbanizowania terenu 
oraz czynniki społeczne. Należy zwrócić uwagę, iż nie podjęcie eksploatacji udokumentowanego złoża, przy 
którym istnieje już infrastruktura umożliwiająca jego wydobycie, byłoby sprzeczne z zasada ̨ racjonalnego 
gospodarowania zasobami kopalin.  

Ponadto wskazano na szereg pozytywnych okoliczności wiążących się z eksploatacją węgla, takich 
jak: 

a) pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetycznej kraju, 
b) stabilność zakładu, 
c) wpływy podatkowe dla gmin, 
d) zatrudnienie w regionie, 
e) pozytywny wpływ na lokalne szkolnictwo zawodowe. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Uzasadnienie w tym zakresie jest identyczne jak uzasadnienie dla inwestycji pn. Wydobywanie ko-
paliny ze złoża „Janina” oraz rozszerzenie eksploatacji w nowo udostępnionym złożu „Wisła I Wisła II-1”. 

12. Wydobycie węgla kamiennego ze złóż na podstawie koncesji z kopalń Katowickiego Hol-
dingu Węglowego S.A. - przedłużenie posiadanych koncesji  

Cel inwestycji: 

W uzasadnieniu dla tego odstępstwa wskazuje się, że celem inwestycji jest zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego i surowcowego kraju. Ponadto uzasadnienie w tym zakresie jest podobne 
jak w przypadku inwestycji o numerze 11. 
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Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Ponadto uzasadnienie w tym zakresie jest podobne jak w przypadku inwestycji o numerze 7.  

13. Eksploatacja kopaliny ze złoża węgla kamiennego Brzeziny i Piekary 

Cel inwestycji: 

 W treści uzasadnienia wskazano, że inwestycja ta ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, ponadto zapewni stabilność zakładu i wpływ do budżetu lokalnych samorzą-
dów.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

 W treści uzasadnienie wskazano, że Celem planowanego przedsięwzięcia (wydłużenie posiadanych 
koncesji do roku 2030) jest wydobycie i dostarczanie surowca - węgla kamiennego do produkcji energii elek-
trycznej oraz cieplnej. Alternatywnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju jest im-
port energii elektrycznej lub import węgla, bądź tez ̇ zastąpienie tego surowca innym. Jednak jest to nieuza-
sadnione ekonomicznie. (…)Jako druga ̨ alternatywę należy rozważyć inne źródła energii, tj. gaz ziemny, ropa 
bądź odnawialne źródła energii i budowę nowych obiektów zasilanych tymi paliwami. Jednak wymaga to 
dużych nakładów inwestycyjnych oraz nie gwarantuje odbiorcom ciągłości dostaw. Dodatkowo Polska nie 
jest krajem zasobnym w pokłady ropy i gazu, co doprowadziłoby do całkowitego uzależnienia od importu 
tych surowców. Natomiast energia z odnawialnych źródeł energii ( Z ) nie jest w stanie pokryć́ zapotrzebo-
wania energetycznego kraju. dział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Polsce w 2014 r. wy-
niósł 11,45%, a rok wcześniej (2013 r.) 11,3%. Mimo dynamicznego rozwoju zielonej energii , wzrost udziału 
w skali roku jest stosunkowo niewielki. Ponadto cena wytworzonej jednostki energii z OZE nie jest konkuren-
cyjna w stosunku do tej z węgla kamiennego (nawet dwukrotnie wyższa), głównie z uwagi na duże koszty 
inwestycyjne. Koszty energii w Polsce są relatywnie wysokie w stosunku do innych krajów . W obecnych uwa-
runkowaniach żadne z powszechnie stosowanych OZE nie jest w stanie zapewnić pożądanych wielkości do-
staw energii oraz zastąpić jej konwencjonalnych nośników. Przede wszystkim OZE należy traktować jako osz-
czędność w zużywaniu paliw kopalnianych oraz sposób na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń. Ciągły wzrost światowego zapotrzebowania na energie ̨ nie może być zaspokojony zwiększe-
niem wykorzystania Z i zmusza do budowy elektrowni jądrowych oraz zwiększania wykorzystania paliw ko-
palnych. Ponadto należy wziąć pod uwagę trudna ̨ sytuacje ̨ spółek węglowych Skarbu Państwa. 

14. Oświęcim – Polanka 1 

Cel inwestycji:  

W treści planu wskazano, że planowana kopalnia węgla kamiennego jest inwestycją nadrzędnego in-
teresu publicznego ze względu na to, że zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe kraju. W przy-
padku jej realizacji udostępnione zostanie nowe źródło wysokoenergetycznego surowca, które istotnie zwięk-
szy nasze uniezależnienie od innych importowanych surowców energetycznych. Obecna sytuacja polityczna 
Polski w kontekście naszych relacji z sąsiadami, stawia bezwzględny priorytet zmniejszeniu uzależnienia na-
szego kraju od importu surowców energetycznych z zagranicy.  

Ponadto wskazano, że Inwestycja ma również bardzo duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Jej rea-
lizacja odbędzie się z pożytkiem dla całego społeczeństwa.  
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Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Planowaną inwestycję porównano z inwestycja w oze. Wskazano, że Odnawialne źródła energii nie 
są w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju. Analiza kosztów jednostkowych wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej pochodzącej z różnych źródeł jednoznacznie wskazuje, że jednostkowy koszt produkcji 
energii elektrycznej z węgla jest najniższy spośród obecnie możliwych do zastosowania źródeł. Najtańszą 
pozostaje konwencjonalna energetyka węglowa (257 PLN/MW) i gazowa (289 PLN/MW), a obok nich energe-
tyka jądrowa (288 PLN/MW). Dla węgla i gazu dokonano oszacowania dla ceny 35 PLN za tonę CO2. Wysoki 
jest koszt produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych (713 PLN/MWh), a jeszcze wyższy foto-
woltaika (1091 PLN/MWh), głównie z uwagi na niski średni czas wykorzystania - zaledwie 900 godzin w roku. 
Koszty wytwarzania energii w małych elektrowniach wodnych (484 PLN/MWh) i elektrowniach biomasowych 
(487 PLN/MWh) okazują się być większe niż w lądowych farmach wiatrowych (466 PLN/MWh). Porównując 
różne źródła pozyskania energii budowa nowej kopalni węgla kamiennego jest ze wszech miar celowa ze 
względu na najniższy koszt jednostkowy wytwarzania energii elektrycznej, najmniejsza ̨ ingerencje ̨ w krajo-
braz i innych czynników przyrodniczych". 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Odstępstwa przyznane na podstawie art. 38j ustawy Prawo wodne zawarte zostały w załączniku 
nr 3 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Załącznik ten, podobnie jak w 
przypadku PGW dla dorzecza Wisły, obejmuje wiele inwestycji. Opiniujący przedstawi poniżej inwesty-
cje związane z przemysłem węglowym lub energetycznym. 

Uwagi dotyczące załącznika przedstawione przy omawianiu planu dot. gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły pozostają aktualne również w przypadku planu dot. wód na obszarze do-
rzecza Odry. 

1. Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża „Ościsłowo” 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

a) odwadnianie systemem studziennym,  
b) budowa systemu odwodnienia powierzchniowego z zachowaniem rygorów ochrony wód po-

wierzchniowych,  
c) wielostopniowy system oczyszczania wód kopalnianych,  
d) system monitoringu. 

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia wskazano, że celem tym jest bezpieczeństwo dostaw czyli zapewnienie ciągło-
ści i jakości dostaw energii na poziomie wynikającym z potrzeb społecznych i gospodarczych. Na poziomie 
krajowym oznacza to ograniczenie uzależnienia od importu surowców energetycznych, bezpieczeństwo eko-
nomiczne rozumiane jako zapewnienie że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla rozwoju gospodarczego 
i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego. (…) zabezpieczenie miejsc pracy dla tysięcy ludzi. Koszt 
wytworzenia energii elektrycznej z węgla kamiennego jest o 20 – 30% wyższy niż z węgla brunatnego, a koszt 
energii z wiatru energii słonecznej lub biomasy jest jeszcze wyższy. Jednostkowy koszt techniczny wytworzenia 
i sprzedaży energii elektrycznej w kraju wskazuje że elektrownie opalane węglem brunatnym (w tym tez ̇ te z 
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P K) produkują najtaniej, a sytuacja ta będzie się utrzymywać przez najbliższe lata. (…) Działalność koncesjo-
nowana jest działalnością szczególną, która wyróżniana jest przez kryterium ważności interesu publicznego 
kryterium bezpieczeństwa państwa oraz kryterium porządku publicznego. Sam fakt pozyskania koncesji i 
związana z tym procedura wskazuje na spełnienie szczególnych wymagań, które są ważne z powodu – nad-
rzędnego interesu.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W planie zapisano, że alternatywa ̨ dla inwestycji eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo 
może by energetyka odnawialna. Jednak taka alternatywa jest nieuzasadniona ekonomicznie, koszty takich 
działań są nieadekwatne do osiąganych celów. Budowa farmy wiatrowej o mocy 500 MW odpowiadającej 
wydobyciu 2,5 -3,5 mln Mg węgla rocznie to wydatek ok 3,0 – 3,3 mld zł. Koszt inwestycji Odkrywki Ościsłowo 
to około 250 mln zł. Brak odpowiednich zdolności magazynowania zielonej energii powoduje że utrzymywa-
nie w gotowości jednostek konwencjonalnych staje się w kontekście utrzymania bezpieczeństwa energetycz-
nego kwestią kluczową. 

2. Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie  

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

a) zrzut wód kopalnianych do cieków powierzchniowych i jezior, 
b) wstępne oczyszczenie wód kopalnianych z zawiesiny w rowach i w zbiornikach przy pom-

powniach na spągu wyrobiska, 
c) docelowe oczyszczenie wód kopalnianych w osadniku, 
d) wdrożenie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, 
e) oczyszczenie wód kopalnianych z nadmiernej ilości chlorków. 

Cel inwestycji: 

Uzasadnienie w tym zakresie jest tożsame z uzasadnieniem dla inwestycji pod numerem 15. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści planu wskazano, że alternatywa ̨ dla inwestycji eksploatacja węgla brunatnego ze złożą Dęby 
Szlacheckie może by energetyka odnawialna. Jednak taka alternatywa jest nieuzasadniona ekonomicznie, 
koszty takich działań są nieadekwatne do osiąganych celów. Brak odpowiednich zdolności magazynowania 
„zielonej” energii powoduje, że utrzymywanie w gotowości jednostek konwencjonalnych staje się w kontekście 
utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kwestią kluczową. 

Ponadto wskazano, że budowa farmy wiatrowej o mocy 700 MW odpowiadającej wydobyciu 4 mln Mg 
węgla to wydatek ok 4 – 5 mld zł. Inwestowanie w energie odnawialne jest wciąż jednak mniej opłacalne ze 
względów finansowych i plasuje się z tyłu za energetyką konwencjonalną. 

3. Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża „Piaski” 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

a) zrzut wód kopalnianych do cieków powierzchniowych i jezior, 
b) wstępne oczyszczenie wód kopalnianych z zawiesiny w rowach i w zbiornikach przy pom-

powniach na spągu wyrobiska, 
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c) docelowe oczyszczenie wód kopalnianych w osadniku, 
d) wdrożenie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych. 

Cel inwestycji: 

Uzasadnienie w tym zakresie jest tożsame z uzasadnieniem dla inwestycji pod numerem 15.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści planu wskazano, że alternatywą dla inwestycji eksploatacja węgla brunatnego ze złożą „Pia-
ski” może by energetyka odnawialna. Jednak taka alternatywa jest nieuzasadniona ekonomicznie, koszty 
takich działań są nieadekwatne do osiąganych celów. Brak odpowiednich zdolności magazynowania „zielo-
nej” energii powoduje, że utrzymywanie w gotowości jednostek konwencjonalnych staje się w kontekście 
utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kwestią kluczową. 

4. Zakład Górniczy „Dębieńsko 1” 

Cel inwestycji: 

W treści planu wskazano, że przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes spo-
łeczny tj. ze względu na bezpieczeństwo ludzi niezbędne będzie ciągłe odwadnianie czynnych wyrobisk gór-
niczych ZG „Dębieńsko 1”. (…) Zakład dysponuje zasobami węgla które mają znaczący udział w zasobach 
operatywnych węgla kamiennego w Polsce, planowane wydobycie węgla ma istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. (…) Nadrzędnym interesem społecznym w aspekcie wydobywania węgla ka-
miennego jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W uzasadnieniu odstępstwa podniesiono, że założony cel jakim jest wydobycie kopaliny ze złoża „Dę-
bieńsko 1” nie jest możliwy do osiągniecia w sposób mniej oddziaływujący na obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych. Nie jest możliwe prowadzenie wydobycia węgla kamiennego metodą podziemną bez prowa-
dzenia równoległego odwadniania złoża. Projektowany sposób odwadniania górotworu jest jedynym możli-
wym do zastosowania w istniejących uwarunkowaniach wydobycia ze złoża „Dębieńsko 1”. 

Ponadto wskazano, że węgiel nadal stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju i jest 
głównym surowcem zapewniającym pokrycie zapotrzebowania odbiorców na paliwa oraz energię. Decyduje 
o tym konkurencyjna cena w stosunku do innych surowców energetycznych odnawialnych źródeł energii i 
rozbudowana sieć dystrybucyjna ułatwiająca dostęp. 

5. Wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Mor-
cinek” i „Morcinek1” 

Cel inwestycji: 

W planie wskazano, że przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny tj.: 
ze względu na bezpieczeństwo ludzi niezbędne będzie ciągłe odwadnianie czynnych wyrobisk po byłej KWK 
Morcinek. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 
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W treści uzasadnienia podniesiono, że założony cel jakim jest wydobycie kopaliny ze złoża „Morcinek” 
i „Morcinek 1” nie jest możliwy do osiągniecia w sposób mniej oddziaływujący na obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych. Nie jest możliwe prowadzenie wydobycia węgla kamiennego metodą podziemną bez prowa-
dzenia równoległego odwadniania złoża. Projektowany sposób odwadniania górotworu jest jedynym możli-
wym do zastosowania w istniejących uwarunkowaniach wydobycia ze złoża „Morcinek” i „Morcinek 1”. 

Ponadto wskazano, że węgiel nadal stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju i jest 
głównym surowcem zapewniającym pokrycie zapotrzebowania odbiorców na paliwa oraz energię. Decyduje 
o tym konkurencyjna cena w stosunku do innych surowców energetycznych odnawialnych źródeł energii i 
rozbudowana sieć dystrybucyjna ułatwiająca dostęp. 

6. Wydobycie węgla kamiennego ze złóż na podstawie koncesji z kopalni Katowicki Holding 
Węglowy S.A. KWK „Wujek” – Ruch „Śląsk” – przedłużenie posiadanych koncesji  

Cel inwestycji: 

Uzasadnienie w tym zakresie jest podobne jak w przypadku inwestycji o numerze 12. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Uzasadnienie w tym zakresie jest podobne jak w przypadku inwestycji o numerze 7. 

 

7. Eksploatacji kopaliny ze złoża węgla kamiennego Boberek – Miechowice I oraz Bytom III 

Cel inwestycji: 

Uzasadnienie zbieżne z uzasadnieniem inwestycji oznaczonej numerem 11. 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Uzasadnienie zbieżne z uzasadnieniem inwestycji oznaczonej numerem 13. 

Wnioski z przedstawionych odstępstw dot. Polski: 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W ocenie Opiniującego, wątpliwe jest czy uwzględnione zostały wszystkie możliwe do podjęcia 
kroki praktyczne zmierzające do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na stan wód w przypadku 
wszystkich inwestycji węglowych. Jednakże okoliczność ta będzie mogła zostać potwierdzona dopiero 
po konsultacji z ekspertem każdej z inwestycji objętych odstępstwem.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W ocenie Opiniującego istnieją wątpliwości czy Organowi udało się wykazać w przypadku wszyst-
kich udzielonych odstępstw dla inwestycji węglowych brak alternatywnych rozwiązań z uwagi na moż-
liwości techniczne, jak i z uwagi na nieproporcjonalne koszty. Z uzasadnienia często wynika, że inne 
rozwiązanie mogłoby zostać uznana za droższe, jednakże brak jest jakiejkolwiek analizy wskazującej 
na nieproporcjonalność kosztów. Dodatkowo porównanie kosztów skupia się na cenie energii na MWh, 
jednakże takie porównanie nie świadczy o zastosowaniu prawidłowej metodologii porównania kosz-
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tów i korzyści środowiskowych. Wskazać należy, iż zakres kosztów przedsięwzięcia powinien uwzględ-
niać wszelkie koszty osiągnięcia określonego celu, a nie wyłącznie aktualną cenę sprzedaży to-
waru/usługi. 

Dodatkowe warunki: 

Jak zostało już wspomniane wcześniej, z uwagi na okrojony zakres informacji zawarty w omawia-
nych załącznikach do PGW, Opiniujący nie był w stanie ustalić wszystkich niezbędnych szczegółów do-
tyczących poszczególnych inwestycji, w szczególności tego czy inwestycje te są inwestycjami istnieją-
cymi czy dopiero planowanymi. Dalsza analiza dotycząca każdego z tych odstępstw umożliwi ustalenie 
szczegółowych informacji. Niemniej wiedza ogólna pozwala stwierdzić, że z całą pewnością część z tych 
inwestycji to inwestycje dopiero planowane (np. kopalnia odkrywkowa Ościsłowo). W związku z tym 
dla takich inwestycji, jako nie stanowiących zrównoważonej formy działalności człowieka, zgodnie z 
argumentacją przedstawioną przez Opiniującego, odstępstwo nie powinno zostać przyznane.  

Hiszpania 

Istnieją odstępstwa przyznanie dla elektrowni węglowych. Odstępstwa te w większości wypadków 
przyznane zostały na podstawie art. 4 ust. 4, w ramach których wydłużono czas osiągnięcia celu śro-
dowiskowego do 2021 lub 2027. Podstawą przyznania tych odstępstw były: 

a) możliwości techniczne, które powodują, że poprawa stanu wód może zostać osiągnięta do-
piero w dłuższym okresie czasu (np. odstępstwo dla elektrowni Soto de Ribera24), 

b) nieproporcjonalne koszty poprawy stanu wód w krótszym okresie czasu (np. odstępstwo 
dla elektrowni La Robla25). 

Opiniujący nie uzyskał informacji o przyznaniu odstępstw dla inwestycji węglowych na innych pod-
stawach, w tym na podstawie art. 4 ust. 7 dyrektywy. 

Na podstawie art. 4 ust.7 dyrektywy przyznane zostało odstępstwo dla kopalni żelaza Marque-
sado. Odstępstwo przyznane zostało z uwagi na zmianę poziomu wód podziemnych (przesłanka I) 26. 

                                                        

 

 

24http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/plan_2015_2021/aprobado/occiden-
tal/anejos/26_ANEJO_VIII.pdf  

25http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico20152021/PlanHidrol%C3%B3gico/ta-
bid/734/Default.aspx  

26https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/48949/ANEJO+N%C2%BA+8.-+OBJETIVOS+MEDIOAMBIENTA-
LES+Y+EXENCIONES.pdf  

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/plan_2015_2021/aprobado/occidental/anejos/26_ANEJO_VIII.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/plan_2015_2021/aprobado/occidental/anejos/26_ANEJO_VIII.pdf
http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico20152021/PlanHidrol%C3%B3gico/tabid/734/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico20152021/PlanHidrol%C3%B3gico/tabid/734/Default.aspx
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/48949/ANEJO+N%C2%BA+8.-+OBJETIVOS+MEDIOAMBIENTALES+Y+EXENCIONES.pdf
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/48949/ANEJO+N%C2%BA+8.-+OBJETIVOS+MEDIOAMBIENTALES+Y+EXENCIONES.pdf
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Czechy 

Brak derogacji przyznanych na podstawie art. 4 ust. 7 dyrektywy. Występują wyłącznie derogacje 
przyznane na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 4 ust. 5, jednakże przyznane są one w sposób ogólny, dla 
konkretnych jednolitych części wód, bez powiązania ich z jakimkolwiek konkretnym przedsięwzię-
ciem27. 

Słowacja 

 

Derogacje, w tym w związku z funkcjonowaniem instalacji wykorzystujących węgiel, przyznane zo-
stały na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 4 ust 5 dyrektywy. 

Na podstawie 4 ust. 7 dyrektywy przyznano wyłącznie odstępstwa dla małych elektrowni wodnych 
i jednego zbiornika wodnego. W stosunku do wspomnianych inwestycji istnieje wysokie prawdopodo-
bieństwo pozytywnej oceny pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Bułgaria 

Brak derogacji przyznanych dla kopalni odkrywkowych. 

Rumunia 

Brak derogacji przyznanych dla kopalni odkrywkowych. 

Austria 

Brak odstępstw przyznanych dla inwestycji węglowych (brak kopalni odkrywkowych, elektrownie 
węglowe są zamykane). 

                                                        

 

 
27 http://eagri.cz/public/web/file/437748/NPP_Labe_kapitola_IV.pdf  

http://eagri.cz/public/web/file/437790/NPP_Dunaj_kapitola_IV.pdf  

http://eagri.cz/public/web/file/437766/NPP_Odra_kapitola_IV.pdf  

http://eagri.cz/public/web/file/437748/NPP_Labe_kapitola_IV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/437790/NPP_Dunaj_kapitola_IV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/437766/NPP_Odra_kapitola_IV.pdf
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Grecja 

Derogacje, w tym w związku z funkcjonowaniem instalacji wykorzystujących węgiel i funkcjonowa-
niem kopalni odkrywkowych, przyznane zostały na podstawie art. 4 ust. 4 dyrektywy. Brak informacji 
o derogacjach dla inwestycji węglowych przyznanych na podstawie art. 4 ust. 7 dyrektywy. 

Niemcy 

Z Planu Gospodarowania Wodami dla dorzecza Elby28 wynika, że do 2015 roku w stosunku do wód 
powierzchniowych nie zostało przyznane żadne odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 Dyrektywy. W 
aktualizacji planu przyjęto odstępstwa z uwagi na rozbudowę kanałów rzecznych, jednakże wyjątki te 
nie są ostateczne z uwagi na fakt toczących się postępowań sądowych dot. wspomnianych przedsię-
wzięć. W dokumencie tym znajduje się zastrzeżenie, zgodnie z którym plan ten nie wyklucza przyszłego 
przyznania odstępstw. Analiza czy wyjątki będą mogły zostać przyznane w indywidualnych przypad-
kach, zostanie przeprowadzona i decyzja zostanie podjęta przez właściwy organ w ramach odpowied-
niej procedury zatwierdzającej dane przedsięwzięcie. 

 Ponadto, z powołanego dokumentu wynika, że w 2008 roku przyznane zostało odstępstwo 
związane z wpływem na wody podziemne pozwolenia wodnoprawnego dla funkcjonowania kopalni 
odkrywkowej Welzow – Süd. W aktualizacji Planu na lata 2016 – 2021efekty tej zaakceptowanej górni-
czej działalności zostały uwzględnione. W 2009 roku postanowiono ustalić różne cele środowiskowe 
dla jednolitych części wód powierzchniowych, na które wpływać będzie wspomniana kopalnia odkryw-
kowa. Odmienne cele środowiskowe zostały podtrzymane w aktualizacji planu gospodarowania wo-
dami. Poza wspomnianym odstępstwem w planie gospodarowania wodami do 2015 roku brak jest 
innych odstępstw, jednakże nie wyklucza się przyznania ich w przyszłości. Podobnie jak w przypadku 
wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe, ocena czy wyjątki spełniają warunki wynikające z 
przepisów prawa w zakresie wpływu na wody podziemne i decyzja w tym zakresie zostaną przez wła-
ściwy Organ w ramach konkretnych procedur wydawania zezwoleń dotyczących prawa wodnego i gór-
niczego. 

 Analiza treści Planu Gospodarowania Wodami, jak i korespondencji uzyskanej od organów nie-
mieckich w trakcie przygotowywania niniejszej opinii wskazuje, iż dla pełnej analizy przesłanek warun-
kujących przyznanie odstępstwa i ich zgodności z Dyrektywą konieczna jest analiza konkretnych decyzji 
wydanych dla danego przedsięwzięcia. 

                                                        

 

 

28 https://www.fgg-elbe.de/berichte/aktualisierung-nach-art-13.html  

https://www.fgg-elbe.de/berichte/aktualisierung-nach-art-13.html
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Węgry 

Brak derogacji przyznanych dla kopalni odkrywkowych - wnioski o udostępnienie informacji o śro-
dowisku w tym zakresie zostały przesłane przez węgierską organizację - Environmental Management 
and Law Association (EMLA). 

Dodatkowo załącznikiem do niniejszej analizy jest opinia przygotowana przez EMLA, która przed-
stawia sposób implementacji omawianych przepisów do węgierskiego porządku prawnego. 
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VI. Wnioski z orzecznictwa Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej 

W celu przygotowania niniejszej części Opiniujący przeanalizował następujące orzeczenia Trybu-
nału Sprawiedliwości UE dotyczące RDW: 

1. wyrok z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie o sygn. C- 648/1329,  
2. wyrok z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie o sygn. C-32/0530,  
3. wyrok z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. C-529/1531,  
4. wyrok z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie o sygn. C-346/1432,  
5. wyrok z dnia 24 października 2013 roku w sprawie o sygn. C-151/1233,  
6. wyrok z dnia 11 września 2012 roku w sprawie o sygn. C-43/1034,  
7. wyrok z dnia 11 września 2014 roku w sprawie o sygn. C-525/1235,  

                                                        

 

 

29 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
648%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793  

30 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pl&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
32%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793  

31 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
529%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

32 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
346%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

33 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
151%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

34 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
43%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

35 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pl&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
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8. wyrok z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie o sygn. C-461/1336,  
9. wyrok z dnia 26 września 2013 roku w sprawie o sygn. C-195/1237,  
10. wyrok z dnia 6 września 2012 roku w sprawie o sygn. C-490/1038,  
11. wyrok z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. C-664/1539, 
12. wyrok z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. C-686/1540. 

Do najbardziej istotnych wyroków w kontekście tematu opinii należy zaliczyć wyroki wy-
dane w sprawach o sygn. akt: C-346/14 i C-461/13, w których Trybunał rozważał dopuszczalność 
przyznania odstępstw na podstawie art. 4 ust. 7 w przypadku nowych inwestycji wpisujących 
się w zrównoważoną działalność człowieka i jednocześnie wpływających na pogorszenie stanu 
wód powierzchniowych. 

Z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy wynika, że – z zastrzeżeniem przyznania odstępstwa – państwa 
członkowskie są zobowiązane do odmowy wydania zgody na konkretne przedsięwzięcie, gdy zagraża 
ono dwóm obowiązkom na nich spoczywających, które stanowią dwa autonomiczne byty: 

a) obowiązkowi zapobiegania pogarszaniu stanu wód, 
b) obowiązkowi polepszania stanu wód41. 

                                                        

 

 

%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
525%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

36 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
461%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

37 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

38 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
490%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

39 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
664%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

40 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&lan-
guage=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
686%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=615793 

41 Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie C-461/13, s. 7. 
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Przy czym, obowiązek polepszania stanu wód ma znaczenie drugorzędne wobec obowiązku zapo-
biegania pogarszaniu stanu wód co wynika z art. 1 dyrektywy. Co więcej, obowiązek polepszania stanu 
wód powiązany jest z wdrożeniem odpowiedniego programu i przewiduje możliwość przedłużenia, 
podczas gdy obowiązek zapobiegania pogarszaniu nie jest powiązany z żadnymi ramami czasowymi z 
czego można wywnioskować, że przyjęcie środków mających na celu jego realizację ma być natychmia-
stowe i ogólne. 

W wyroku C-461/13, Trybunał odpowiedział na szereg pytań prejudycjalnych zadanych przez nie-
miecki sąd krajowy a dotyczących rozumienia pojęcia „pogorszenie stanu” z art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) 
dyrektywy. Przedstawiając wykładnię pojęcia „pogorszenia stanu” części wód powierzchniowych, które 
nie jest zdefiniowane w dyrektywie, Trybunał opowiedział się za teorią status quo, odrzucając jedno-
cześnie teorię klas stanu. 

Teoria klas stanu zakłada, że do pogorszenia stanu wód dochodzi dopiero wtedy, gdy będzie ono 
skutkowało zmianą klasy wód zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy. W takim przypadku pogorszenie 
stanu wód w ramach klasy stanu wód, czyli faktyczna zmiana status quo, nie stanowiłoby takiego po-
gorszenia. Trybunał jasno odrzucił tę teorię i podkreślił, że prowadziłaby ona do przyjęcia, że obowią-
zek zapobiegania pogarszaniu stanu wszystkich części wód powierzchniowych nie ma charakteru ge-
neralnego oraz do przyjęcia, że wody z najniższej klasy są wykluczone z zakresu stosowania tego obo-
wiązku. 

Stąd też zdaniem Trybunału jak i Rzecznika Generalnego42, jedynie teoria status quo odnosząca 
się do elementu jakości lub substancji, zapewnia pełną skuteczność obowiązku zapobiegania po-
garszaniu się stanu wód, gdyż obejmuje wszelkie zmiany mogące stanowić zagrożenie dla realizacji 
podstawowego celu dyrektywy. Powyższy pogląd opiera się na tym, że pojęcie pogarszania, stanowi 
klasyczny koncept prawa wodnego wykraczający poza techniczną płaszczyznę RDW43. 

 W rezultacie, pojęcie z art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że 
pogorszenie zachodzi od momentu, gdy przynajmniej jeden z elementów jakości w rozumieniu Załącznika V 
do dyrektywy ulega obniżeniu o jedną klasę, nawet jeśli to pogorszenie nie wyraża się w ogólnej zmianie 
zakwalifikowania części wód powierzchniowych. Niemniej jednak, jeśli dany element jakości w rozumieniu 
tego załącznika znajduje się już w najniższej klasie, każde pogorszenie tego elementu stanowi „pogorszenie 
stanu” części wód powierzchniowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i). Zatem dyrektywa dąży do 
rzeczywistej zmiany jakościowej stanu wód, a państwa członkowskie powinny odwoływać się do art. 4 
ust. 7 w przypadku zmian wewnątrz klasy. 

Z kolei w wyroku C-346/14 Trybunał rozpatrywał sprawę dotyczącą budowy elektrowni wodnej w 
Austrii, dla której pozwolenie na budowę zostało wydane, zdaniem Komisji, bez uprzedniego zbadania 

                                                        

 

 
42 Opinia rzecznika generalnego N. Jääskinena przedstawiona w dniu 23 października 2014 r, par. 90. 

43Ibid., par. 99. 
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czy wynikające z wykonywania tej decyzji pogorszenie stanu części wód powierzchniowych z „bardzo 
dobrego” na „dobry” odpowiadało nadrzędnemu interesowi społecznemu w rozumieniu art. 4 ust. 
7 lit. c) dyrektywy. 

Austria podnosiła, że odstępstwo było uzasadnione nadrzędnym interesem społecznym, polega-
jącym na wykorzystaniu w większym stopniu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna. 
Trybunał zaznaczył, że promowanie odnawialnych źródeł energii jest zarówno sprawą wysoce priory-
tetową dla całej Unii Europejskiej, ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, przyczynia się do trwa-
łego rozwoju jak i może przyśpieszyć wypełnienie postanowień protokołu z Kioto44. 

W związku z wykazaniem przez Austrię, że odstępstwo zostało udzielone na podstawie ekspertyzy 
naukowej obejmującej szczegółową analizę nadrzędnego interesu społecznego zbadanego w całości w 
kontekście regionalnego i lokalnego oddziaływania elektrowni wodnej, Trybunał uznał, że w przedmio-
towej sprawie nie doszło do przyjęcia ogólnej zasady zawsze przypisującej walor nadrzędnego 
interesu społecznego wszelkim odnawialnym źródłom energii. Trybunał zaznaczył, że w tym za-
kresie należy przyznać państwom członkowskim pewien zakres uznania przy ustalaniu, czy dane 
przedsięwzięcie leży w takim interesie, co jednocześnie powinno być poparte szczegółowym i 
konkretnym uzasadnieniem. Wobec powyższego nie można przyjąć, że w każdym przypadku inwe-
stycja polegająca na budowie elektrowni wodnej lub innych odnawialnych źródeł energii będzie auto-
matycznie spełniała przesłankę nadrzędnego interesu społecznego. 

Natomiast w sprawie C-43/10 Trybunał uznał, że co do zasady zaopatrzenie w wodę, produkcja 
energii elektrycznej i nawadnianie stanowią usługi interesu społecznego, a w konsekwencji przedsię-
wzięcie polegające na transferze wody z jednego dorzecza do drugiego dorzecza, nawet jeśli powyższe 
usługi nie są wyłączną przyczyną mogącą uzasadniać taki transfer, jest dopuszczalne na gruncie art. 4 
ust. 7 dyrektywy. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że zgodnie z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Trybunału: 

a) stosowanie odstępstw stanowi wyjątek, a nie regułę, a zatem przesłanki ich dopuszczal-
ności należy interpretować zawężająco, 

b) poprzez pogorszenie stanu wód należy rozumieć zmianę jakości wewnątrz danej klasy a 
nie pomiędzy klasami, 

c) ocena istnienia nadrzędnego interesu społecznego wymaga indywidualnego badania w 
każdej sprawie i nie można jej odgórnie przypisać np. odnawialnym źródłom energii. 

  
                                                        

 

 
44Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie C-461/13, par. 73. 
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Podsumowanie 

1. Przy wykładni treści ramowej dyrektywy wodnej, której celem jest utrzymanie i poprawa 
środowiska wodnego w Unii Europejskiej, należy uwzględniać cele wynikające z Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

2. Analiza mechanizmu przyznawania odstępstw na podstawie art. 4 ust. 7 RDW jest w prak-
tyce znacznie utrudniona ze względu na rozbieżności pomiędzy interpretacją literalną tre-
ści dyrektywy, wnioskami wynikającymi z Document no. 20  przygotowanego przez pań-
stwa członkowskie, Norwegię i pozostałych interesariuszy oraz orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości i opiniami Rzecznika Generalnego. 

3. Art. 4 RDW przewiduje następujące rodzaje odstępstw: 
a) odstępstwo czasowe, 
b) odstępstwo polegające na ustanowieniu mniej restrykcyjnego celu, 
c) odstępstwo polegające na akceptacji czasowego pogorszenia się stanu wód, oraz 
d) odstępstwo polegające na nieosiągnięciu dobrego stanu wód. 

4. Odstępstwo polegające na nieosiągnięciu dobrego stanu wód stanowi punkt odniesienia 
w przypadku eksploatacji kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i może zostać przy-
znane po spełnieniu jednej z przesłanek fakultatywnych oraz przy łącznym spełnieniu 
trzech przesłanek obligatoryjnych (dodatkowych). 

5. W odniesieniu do I przesłanki fakultatywnej dotyczącej nieosiągnięcia/niespełnienia do-
brego stanu wód podziemnych, dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjału ekologicz-
nego, obowiązku zapobieżenia pogarszaniu się stanu części wód powierzchniowych lub pod-
ziemnych, jeżeli jest ono wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód po-
wierzchniowych lub poziomu części wód podziemnych – ani RDW ani orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości nie wskazują jak należy rozumieć kluczowe pojęcie „charakterystyki fi-
zycznej”. Stąd też pomocniczo można odwołać się do wytycznych oraz stanowisk nauko-
wych, które uwzględniają elementy biologiczne, hydromorfologiczne, chemiczne, fizyko-
chemiczne, ogólne i zanieczyszczenia specyficzne. 

6. W odniesieniu do II przesłanki fakultatywnej dotyczącej sytuacji niezapobieżenia pogorsze-
niu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych w wyniku 
nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka – Opiniujący stoi na sta-
nowisku, że jedyną racjonalną interpretacją tej przesłanki jest możliwość powołania się na 
nią w przypadku zmian (ze stanu bardzo dobrego na dobry) będących następstwem nowej 
działalności człowieka, podczas gdy w przesłance I nowe zmiany w charakterystyce fizycz-
nej mogą być rezultatem już istniejącej działalności człowieka. 

7. Przesłanki dodatkowe powinny być należycie zbadane i wystarczająco (przekonująco) uza-
sadnione, a także spełnione łącznie. 
a) Przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospoda-

rowania wodami w dorzeczu, a cele podlegają ocenie co sześć lat – warunkiem wstępnym 
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do przyznania odstępstwa jest uwzględnienie go w planie gospodarowania wodami. 
Powyższa przesłanka nie była przedmiotem orzecznictwa TSUE. 

b) Przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 
środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów środowiskowych są przewa-
żone przez wpływ korzyści wynikający z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, 
utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój - powyższe oznacza, że 
tzw. „koszty wodne”, a zatem negatywne konsekwencje dla stanu wód muszą zostać 
zrównoważone przez potencjalne korzyści i inne koszty jak np. wzrost użycia innych 
zasobów naturalnych, w tym globalnych wpływów. W rezultacie, odstępstwo powinno 
zostać udzielone na podstawie analizy kosztów przeprowadzonej z uwzględnieniem 
specyficznych okoliczności każdego przedsięwzięcia. 

c) Korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą z przyczyn 
możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, 
stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję środowiskową - zgodnie z poglądami wyra-
żonymi w doktrynie i orzecznictwie Trybunału, stosowanie odstępstw stanowi wyjątek, 
a nie regułę, a zatem przesłanki ich dopuszczalności należy interpretować zawężająco. 
Wskazuje na to również systematyka art. 4 RDW, który zawiera surowe warunki oraz 
prezentuje ścisłe i wręcz kazuistyczne podejście do dopuszczalnych odstępstw. 

8. Zasadniczo wszystkie wody powierzchniowe powinny osiągnąć dobry stan do 2015 
(chyba, że przyznane im zostanie odstępstwo czasowe). W przypadku przyznania odstęp-
stwa, RDW nie przewiduje wprost żadnego ograniczenia czasowego dla jego okresu. 

9. Zdaniem Opiniującego  przyznanie każdego odstępstwa jest sprzeczne z wykładnią celo-
wościową RDW, szczególnie dla inwestycji, której negatywne skutki rozciągać się będą zde-
cydowanie poza rok 2027. Jednakże, skoro prawodawca postanowił zawrzeć odstępstwa 
w treści dyrektywy, to należy uznać, że w pewnych wypadkach niezrealizowanie celów dy-
rektywy będzie uzasadnione innymi, istotnymi okolicznościami. 

10. Nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego a RDW: 
a) zdaniem Opiniującego w przypadku nowej kopalni odkrywkowej i jej negatywnego od-

działywania na wody powierzchniowe żadna z przesłanek fakultatywnych nie powinna 
zostać uznana za spełnioną, a zatem odstępstwo nie powinno być przyznane, 

b) ponadto, realizacja inwestycji jaką jest kopalnia odkrywkowa, w szczególności kopal-
nia wymagająca dla swojej realizacji przyznania odstępstwa, będzie stała w sprzecz-
ności z szeregiem celów RDW. 

11. Analiza przyznanych odstępstw dla kopalni odkrywkowych w Polsce: 
a) analiza odstępstw przyznanych w Polsce pozwala na stwierdzenie, że opis przyzna-

nych odstępstw wydaje się być niepełny w zakresie w jakim właściwy organ powinien 
był uzasadnić brak alternatywnych rozwiązań z uwagi na możliwości techniczne jak i 
na nieproporcjonalne koszty, 

b) w ocenie Opiniującego, wątpliwe jest również czy uwzględnione zostały wszystkie 
możliwe do podjęcia kroki praktyczne zmierzające do ograniczenia niekorzystnego od-
działywania na stan wód w przypadku wszystkich inwestycji węglowych, 
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c) ze względu na okrojony opis udzielonych odstępstw Opiniujący nie był w stanie ustalić 
wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących poszczególnych inwestycji, w szcze-
gólności tego czy inwestycje te są inwestycjami istniejącymi czy dopiero planowanymi. 

12. Analiza odstępstw udzielonych w pozostałych państwach członkowskich Unii Europej-
skich, wskazuje na to, że odstępstwa te należą do rzadkości. 

13. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że: 
a) stosowanie odstępstw stanowi wyjątek, a nie regułę, a zatem przesłanki ich dopusz-

czalności należy interpretować zawężająco, 
b) poprzez pogorszenie stanu wód należy rozumieć zmianę jakości wewnątrz danej klasy 

a nie pomiędzy klasami, 
c) ocena istnienia nadrzędnego interesu społecznego wymaga indywidualnego badania 

w każdej sprawie i nie można jej odgórnie przypisać np. odnawialnym źródłom energii. 
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