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na skutek apelacji powodów B. K. i J. K. 

od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

z dnia 6 lipca 2017 r.[OMISSIS] [sygnatura] 

postanawia: 

I. w oparciu art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytanie prejudycjalne: 

czy art. 191 ust. 1 i 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, art. 7, 17 i 37 Karty Praw 
Podstawowych w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 2, 8 i 9 Dyrektywy 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku należy intepretować w ten 
sposób, że sprzeciwiają się one takiej wykładni [przepisu] prawa krajowego [-] 
art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
która przewiduje zawity termin trzech lat na wystąpienie z roszczeniem 
związanym z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, która 
uniemożliwia właścicielom nieruchomości objętych obszarem ograniczonego 
użytkowania związanego z działaniem lotniska uzyskanie odszkodowania za 
obniżenie wartości nieruchomości i pokrycia kosztów rewitalizacji akustycznej 
jak w przedmiotowej sprawie? 

II. na podstawie art. 105 § 1 Regulaminu postępowania przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wnieść o zastosowanie trybu przyspieszonego 

Aneta Łazarska 

UZASADNIENIE 

1. STAN FAKTYCZNY I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 

Wyrokiem z 6 lipca 2017r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
oddalił żądania powodów J. i B. K. zasądzenia kwoty 7100 zł tytułem 
odszkodowania za obniżenie wartości ich nieruchomości i 3000 zł tytułem 
kosztów rewitalizacji akustycznej budynku skierowane względem 
Przedsiębiorstwa Państwowego X w W. w związku z ustanowionym obszarem 
ograniczonego użytkowania (...) im. (...) oraz emitowanym hałasem. 

Powodowie są właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym w W. przy ul. (...) Nieruchomość powodów już w 2007r. znalazła 
się w obszarze ograniczonego użytkowania dla (...). Wówczas obowiązywało 
rozporządzenie Wojewody (...) nr... z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) dla (...) im (...) w W., 
które wprowadzało liczne ograniczenia m.in. zabraniało przeznaczania nowych 
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rozporządzenie nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 4276)
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terenów pod szpitale czy domy opieki, ale także nakazywało w istniejących 
budynkach zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny 
w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych, okien 
i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów - zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wynika to z faktu, że na obszarze ograniczonego użytkowania występują liczne 
uciążliwości, w tym konieczność znoszenia ciągłego hałasu [powodowanego] 
przez samoloty startujące i lądujące na Lotnisku im. (...). W celu zapewnienia 
odpowiedniego klimatu pomieszczenia mieszkalnego powodów konieczna jest 
wymiana okien oraz zamontowanie klimatyzatora z uwagi na niemożność 
otwierania okien w okresie letnim. 

W czerwcu 2011r. Sejmik Województwa (...) podjął uchwałę nr (...) w sprawie 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla (...) im. (...) w W., na mocy 
której nieruchomość należąca do powodów została objęta obszarem 
ograniczonego użytkowania. Uchwała ta utrzymuje ograniczenia określone przez 
Rozporządzenie nr 50, a ponadto poszerzyła obszar dwukrotnie na którym 
obowiązują te ograniczenia. W związku z tą uchwałą powodowie w 2013r. 
skierowali do tutejszego sądu pozew o zapłatę odszkodowanie za obniżenie 
wartości ich nieruchomości i koszty rewitalizacji akustycznej. 

Powodowie w tym czasie, mimo iż ich nieruchomość znalazła się w strefie 
organicznego użytkowania (OOU) zarówno pod rządami rozporządzenia z 2007r. 
nr 50[, jak] i uchwały Sejmiku z 2011r., nie otrzymali od pozwanego żadnej 
refundacji kosztów rewitalizacji ani odszkodowania za obniżenie wartości 
nieruchomości. Powodowie poczynając od 2004r. zgłaszali swoje roszczenia w 
[dniach] 14.01.2004r., 23.10.2007r, 20.01.2012r. Pozwany odmawiał spełnienia 
świadczeń. 

Właściciele innych nieruchomości składali wnioski o odszkodowanie do 
pozwanej, ale wnioski te były rozpatrywane negatywnie z powodu niewykazania, 
że doszło do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz że ich 
szkoda jest oparta na domniemanym zmniejszeniu wartości nieruchomości. 
Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzecznictwie (postanowienia 
NSA z 29.09.2009r. II OSK 445/09, II OSK 502/09) - wskazywał w tym czasie, 
że wspomniane rozporządzenie nr 50 stało się nieaktualne wskutek zmian ustawy 
prawo o ochronie środowiska. Na tej podstawie sądy krajowe oddalały masowo 
oddalały powództwa o zapłatę odszkodowania z tytułu utworzenia wokół lotniska 
obszaru organicznego użytkowania (sprawy przed Sądem Rejonowym dla m.st. 
Warszawy e II C 486/09, II C 605/09, II C 459/09, II C 458/09). 

Pozwany w piśmie z 25.01.2008r. odmówił wypłaty odszkodowania powodom 
wskazując, że na podstawie rozporządzenia nr 50 brak jest podstaw do wypłaty 
odszkodowania, albowiem rozporządzenie nr 50 jest nieważne. 

Dopiero po kilku latach ostatecznie w 2016r. Sąd Najwyższy (odmiennie niż 
Naczelny Sąd Administracyjny) orzekł, że rozporządzenie nr 50 Wojewody (...) z 
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Uchwała nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawiehttp://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2011/4086/ 
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dnia 7 sierpnia 2007 r. nie utraciło mocy z dniem 15 listopada 2008 r. W 
uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy uznał, że ze względu na zasadę 
zachowania ciągłości legislacyjnej w zakresie aktów prawa lokalnego należy 
przyjąć, iż rozporządzenie nr 50 Wojewody (...) obowiązywało do dnia wejścia w 
życie uchwały nr (...) Sejmiku Województwa (...) z dnia 20 czerwca 2011 r. w 
sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla (...) im. (...) w [...] 
(Dz.Urz. Województwa (...) z 2011 r., Nr 128, poz. 4086) i nie utraciło mocy 
obowiązującej na skutek desuetudo (uchwała SN z 22.11.2016r. III CZP 62/16). 

Podstawą roszczeń powodów jest art. 129 ust. 2 Prawo o Ochronie Środowiska[, 
z]godnie z którym, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z 
nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub 
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie 
ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać może żądać odszkodowania za 
poniesioną szkodę, a szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości 
nieruchomości. Z roszczeniem, o którym mowa wyżej, można [było] wystąpić 
początkowo w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu 
prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z 
nieruchomości (art. 129 ust. 4 POŚ). 

Sąd Rejonowy oddalił więc żądanie powodów, albowiem w dacie wyrokowania 
obowiązywał zaledwie 2 letni termin zawity na dochodzenie tych roszczeń i 
termin ten liczony od daty wejścia w życie rozporządzenia nr 50 upłynął. Jest to 
termin zawity i powodowie nie dochowali przedmiotowego terminu, albowiem 
nieruchomość powodów nie znalazła się w obszarze ograniczonego użytkowania 
po raz pierwszy po wejściu w życie uchwały z 2011r., albowiem była już objęta 
ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia z 2007r. nr 50. 

Zdaniem Sądu Rejonowego [z] porównania ograniczeń obowiązujących w OOU z 
2007 oraz [w] OOU z 2011 wynika, że wejście w życie Uchwały nie 
spowodowało żadnych nowych ograniczeń w odniesieniu do tej nieruchomości. 
Tym samym, w ocenie Sądu powodowie z roszczeniami, które przysługiwały na 
gruncie poprzedniej regulacji prawnej, mogli wystąpić najpóźniej przed upływem 
terminu zawitego, tj. przed 25 sierpnia 2009 r. 

Apelację od powyższego orzeczenia wniosła strona powodowa, zaskarżając 
wyrok w całości oraz zarzucając mu m.in. obrazę art. 129 ust. 4 POŚ poprzez 
wadliwe przyjęcie, iż 2-letni termin zawity należy liczyć od daty wejścia w życie 
rozporządzenia nr 50 Wojewody (...) z 2007 r., a nie od daty wejścia w życie 
uchwały Sejmiku Województwa (...) z 2011 r.; art. 5 k.c. poprzez jego 
niezastosowanie; art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez 
naruszenie zasady stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych i pewności 
obrotu. 

W międzyczasie przedmiotowa regulacja została zaskarżona do Trybunału 
Konstytucyjnego, który wyrokiem z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17) stwierdził, 
że art. 129 ust. 4 POŚ jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 

Author
omyłkowe powtórzenie
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym straci moc 
obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi właśnie na zbyt krótki okres na 
dochodzenie roszczeń. W uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny zalecił 
wprowadzenie dłuższego terminu zawitego, dającego uprawnionym realną 
możliwość dochodzenia roszczeń. 

W związku z tym wyrokiem TK ustawodawca krajowy ustawą o zmianie ustawy - 
Prawo ochrony środowiska z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 452) 
wprowadził nowe brzmienie art. 129 ust. 4 POŚ, wydłużając okres do wystąpienia 
z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie tego przepisu zaledwie do 3 lat. 

Sąd Okręgowy, rozpoznając apelację, przedstawił również zagadnienie prawne do 
Sądu Najwyższego, usiłując uzyskać odpowiedź na pytanie, czy sam sąd może in 
concreto odmówić zastosowania normy ustawowej, ze względu na jej sprzeczność 
z normą konstytucyjną, bez uprzedniego zwrócenia się z pytaniem prawnym przez 
sąd do Trybunału Konstytucyjnego (art. 193 Konstytucji) wrażając w 
uzasadnieniu pytania wątpliwości, czy ustanowiony termin 3 lat nie jest jednak za 
krótki dla dochodzenia roszczeń. W judykaturze SN niedopuszczalna jest bowiem 
co do zasady tzw. kontrola rozproszona, skoro funkcjonuje Trybunał 
Konstytucyjny. Postanowieniem z 9 października 2020 r. Sąd Najwyższy 
odmówił podjęcia uchwały w sprawie, odsyłając w uzasadnieniu Sąd Okręgowy z 
pytaniem w tej kwestii po raz kolejny do Trybunału Konstytucyjnego. Zachodzi 
więc niewątpliwie potrzeba oceny tej regulacji przez pryzmat prawa unijnego dla 
zapewnienia jego efektywności. 

Artykuł 191 Traktatu o Funkcjonowaniu UE 

(dawny artykuł 174 TWE) 

1. Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania 
następujących celów: 

- zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska. 

- ochrony zdrowia ludzkiego, 

- ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, 

- promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do 
rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie 
środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

2. Polityka Unii 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, 

Author
Trybunału Konstytucyjnego
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naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci”. 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Artykuł 7 

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego 

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i 
komunikowania się. 

Artykuł 17 

Prawo własności 

1. Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w 
drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być 
pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i 
na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej 
utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać 
regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes 
ogólny. 

Artykuł 37 

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być 
zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 

Artykuł 1. 

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zdefiniowanie wspólnego podejścia do 
unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na 
działanie hałasu, w tym jego dokuczliwości, na podstawie ustalonych priorytetów. 
W tym celu zarządza się stopniowe wdrażanie następujących działań: 

a) ustalenie stopnia narażenia na hałas w środowisku poprzez sporządzanie 
map hałasu przy zastosowaniu wspólnych dla państw członkowskich metod 
oceny; 

b) zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu w 
środowisku i jego skutków; 
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c) przyjęcie przez państwa członkowskie, na podstawie danych uzyskanych z 
map hałasu, planów działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu 
w środowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwłaszcza 
tam, gdzie oddziaływanie hałasu może powodować szkodliwe skutki dla 
ludzkiego zdrowia, oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego środowiska 
tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa. 

2. Celem niniejszej dyrektywy jest ponadto stworzenie podstawy dla 
rozwijania środków wspólnotowych w zakresie obniżania hałasu z głównych 
źródeł, w szczególności z taboru drogowego i szynowego oraz ich infrastruktury, 
samolotów, urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni i urządzeń 
przemysłowych oraz maszyn i urządzeń samobieżnych. W tym celu Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w terminie do dnia 18 lipca 
2006 r., odpowiednie projekty aktów prawnych. Projekty te powinny uwzględniać 
wyniki sprawozdania, określonego w art. 10 ust. 1. 

Artykuł 2. 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do hałasu w środowisku, na jaki 
ludzie są narażeni w szczególności na obszarach zabudowanych, w publicznych 
parkach lub na innych obszarach względnie cichych w aglomeracji, na obszarach 
ciszy na otwartym terenie poza miastem, w pobliżu szkół, szpitali i innych 
wrażliwych na hałas budynków i obszarów. 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do hałasu powodowanego przez 
osobę narażoną, hałasu powodowanego czynnościami domowymi, hałasu 
powodowanego przez sąsiadów, hałasu w miejscu pracy, hałasu wewnątrz środka 
transportu ani hałasu powodowanego działaniami wojskowymi na terenach 
wojskowych. 

Artykuł 8 ust. 1. 

Państwa członkowskie zapewnią sporządzenie przez właściwe władze, w terminie 
do dnia 18 lipca 2008 r., planów działań dla potrzeb zarządzania problemami 
hałasu i skutkami hałasu oraz w miarę potrzeby, zmniejszania hałasu na obszarach 
podległych ich właściwości: 

a) obszarów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem 
powyżej 6 milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych o obciążeniu 
ruchem powyżej 60 tysięcy przejazdów pociągów rocznie i głównych lotnisk; 

b) aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy. Plany, o których 
mowa, mają także służyć ochronie obszarów ciszy przed zwiększeniem hałasu. 

Właściwe władze dobierają środki przewidziane w planach według własnego 
uznania, z tym że takie środki powinny w szczególności odnosić się do 
priorytetów, wynikających z przekroczenia odnośnej wartości granicznej lub z 
innych kryteriów przyjętych przez państwa członkowskie i mieć zastosowanie w 
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szczególności do najważniejszych obszarów, ustalonych w wyniku sporządzania 
map hałasu. 

Artykuł 9. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by sporządzone i w stosownych 
przypadkach przyjęte przez nie strategiczne mapy hałasu oraz opracowane plany 
działań zostały udostępnione społeczeństwu i rozpowszechnione w 
społeczeństwie zgodnie z odpowiednim aktem ustawodawczym Unii, w 
szczególności z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE i 
2007/2/WE, a także zgodnie z załącznikami IV i V do niniejszej dyrektywy, 
między innymi przy użyciu dostępnych technologii informacyjnych. 

2. Niniejsza informacja powinna być przejrzysta, zrozumiała i przystępna. 
Powinna zawierać podsumowanie z wyszczególnieniem najważniejszych 
zagadnień. 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności 

Artykuł 8 

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji. 

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego 
prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w 
demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, 
bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i 
zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i 
wolności innych osób. 

2. PRAWO KRAJOWE 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Artykuł 5. 

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Art. 64. 

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo 
dziedziczenia. 
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2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają 
równej dla wszystkich ochronie prawnej. 

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, 
w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

Art. 129. 

1. Jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości 
korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z 
dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, 
właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. 

2. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej 
właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje 
również zmniejszenie wartości nieruchomości. 

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a roszczenie, o którym mowa w ust. 
2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. 

4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, można wystąpić w okresie 3 lat 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego 
powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. 

3. WĄTPLIWOŚCI SĄDU KRAJOWEGO 

1 Środowisko naturalne stanowi swoisty system podtrzymywania życia i jest 
naszym wspólnym dziedzictwem. Ochrona środowiska i ulepszanie jego stanu to 
wspólna wartość w skali europejskiej, zagwarantowana natomiast wprost w 
Traktacie o Funkcjonowaniu UE (art. 191 ust. 1 i 2) oraz Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (art. 37), dlatego unijne przepisy w dziedzinie 
środowiska zapewniają wspólne ramy prawne dotyczące obowiązków 
spoczywających na organach publicznych oraz praw przysługujących 
obywatelom. 

2 Ochrona środowiska pozostaje w nierozerwalnym związku z inną istotną 
wartością, jaką jest zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia. Ochrona zdrowia pozwala bowiem na urzeczywistnienie gwarancji 
wynikających wprost z art. 7 Karty Praw Podstawowych czyli poszanowania ich 
życia prywatnego. Poza tym realizacja wartości jaką jest ochrona środowiska 
powinna być realizowana z poszanowaniem prawa własności (art. 17 Karty Praw 
Podstawowych). 

Author
Zbędne, w tym zdaniu nie ma przeciwstawienia
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3 Ochrona zdrowia i ochrona środowiska bez wątpienia obejmuje uprawnienie do 
życia w środowisku wolnym od hałasu. W orzecznictwie ETPCz, choćby w 
sprawie (...) przeciwko Szwecji ETPCz wskazano, że Konwencja nie zawiera 
wprost prawa do czystego i cichego środowiska naturalnego. Jednakże artykuł 8 
Konwencji może być źródłem odpowiedzialności państwa w przypadku, gdy 
jednostka jest bezpośrednio i poważnie narażona na hałas lub inne 
zanieczyszczenia. W szczególności taka odpowiedzialność powstaje w przypadku 
poważnych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, gdy naruszone jest dobro 
jednostki, uniemożliwiając jej w pełni korzystanie z domu, naruszając jej prawo 
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, nawet bez poważnego 
zagrożenia dla zdrowia (por. nr 37664/04, 25 marca 2008r., ECFIR 2008-III[; a 
także] sprawy (...) v. Spain, par. 51, op. cit. oraz (...) v. Turkey, par. 113). 
Analogiczną regulację zapewniającą jednostce poszanowanie życia prywatnego 
zapewnia art. 7 Karty Praw Podstawowych. 

4 Gwarancje zaś związane z ochroną środowiska zabezpiecza m.in. Konwencja z 
(...) (Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, sporządzona w (...) dnia 25 czerwca 1998 r.). Konwencja z (...) 
stanowi integralną część porządku prawnego UE od chwili jej ratyfikacji przez 
UE oraz jej wejścia w życie i jest wiążąca dla państw członkowskich zgodnie z 
art. 216 ust. 2 TFUE. 

5 Celem konwencji jest przyczynienie się do ochrony prawa każdej osoby, z 
obecnego oraz przyszłych pokoleń, do życia w środowisku odpowiednim dla jej 
zdrowia i pomyślności. W tym celu konwencja zobowiązuje umawiające się 
strony do zapewnienia obywatelom i ich zrzeszeniom trzech szeroko zakrojonych 
kategorii praw, czyli prawa do dostępu do informacji, prawa do udziału w 
podejmowaniu decyzji oraz prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska. 

6 Realizując powyższe założenia z art. 191 ust. 1 i 2 Traktatu i art. 37 Karty Praw 
Podstawowych co do ochrony środowiska w zakresie problemu jakim jest 
nadmierny hałas i jego wpływ na środowiska i zdrowie ludzkie, Parlament 
Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

7 Dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku ma na celu stworzenie wspólnej 
podstawy dla zwalczania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu w 
środowisku w całej Unii Europejskiej; stopniowe wprowadzenie środków 
służących ustanowieniu wspólnych wskaźników hałasu pozwalających mierzyć 
długoterminowe narażenie ludzi na hałas w środowisku w ciągu dnia i zakłócenia 
snu; zobowiązujących państwa UE do sporządzenia strategicznych map hałasu 
stanowiących podstawę planów działań zmierzających do zapobiegania 
powstawaniu hałasu i obniżania jego poziomu; wdrażających krajowe plany 
działań; informowania społeczeństwa i konsultowania się z nim, zwłaszcza w 
odniesieniu do krajowych planów działań. 

Author
Europejski Trybunał Praw Człowieka

Author
Wyszukiwanie wskazuje, że odwołania do orzecznictwa ETPC zaczerpnięto z artykułu: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151903/pogodzinski_prawo_do_srodowiska_naturalnego_w_orzecznictwie_etpcz_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y Na tej podstawie, według moich ustaleń chodzi o wyroki wskazane w komentarzach 

Author
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wyrok ETPC z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie  Taşkin i inni przeciwko Turcji, nr 46117/99

Author
Konwencja z Aarhus



PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE X 

  11 

8 Na tym tle wywiązał się problem prawny związany z efektywnością prawa 
unijnego co do wykładni art. 191 ust. 1 i 2 Traktatu, art. 7, 17, 37 Karty Praw 
Podstawowych oraz powołanej dyrektywy 2002/49/WE w świetle roszczeń 
powodów, sformułowanych w oparciu o art. 129 POŚ. Efektywność jest 
uznawana za zasadę warunkującą realizację bezpośredniego skutku i prymatu 
prawa wspólnotowego. Oznacza to, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, że sąd 
krajowy, mający w ramach swoich kompetencji za zadanie zastosować przepisy 
prawa wspólnotowego, zobowiązany jest zapewnić pełną skuteczność tych norm, 
nie stosując w razie konieczności, z mocy własnych uprawnień, wszelkich, nawet 
późniejszych, sprzecznych z nimi przepisów ustawodawstwa krajowego, i nie 
można przy tym wymagać od niego wnioskowania ani oczekiwania na zniesienie 
tych przepisów w drodze ustawodawczej lub w jakimkolwiek innym trybie 
konstytucyjnym (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 9 marca 1978 r., C-106/77, 
ECLI:EU:C: 1978:49). 

9 W ocenie Sądu, ze wskazanych aktów prawa unijnego wynika, że obowiązkiem 
państw członkowskich jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia poprzez zapobiegnie oraz zmniejszenie szkodliwych skutków 
narażenia na działanie hałasu. Elementem tej ochrony jest regulacja krajowa, która 
zapewnia możliwość domagania się przez właścicieli nieruchomości objętych 
obszarem ograniczonego użytkowania następujących roszczeń: 

- o wykup nieruchomości lub jej części, z którym właściciel nieruchomości 
może wystąpić w przypadku, gdy w związku z ograniczeniem sposobu 
korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy 
sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub 
istotnie ograniczone (art. 129 ust. 1 POŚ), 

- o odszkodowanie za poniesioną szkodę, w tym za zmniejszenie wartości 
nieruchomości, z którym właściciel nieruchomości może wystąpić, jeżeli szkoda 
powstała wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (art. 129 ust. 
2 POŚ), 

10 Omawiane regulacje znajdują zastosowanie wtedy, gdy ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska następuje 
przez: 1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo 2) wyznaczenie 
obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją (art. 
130 ust. 1 pkt 1 i 3 POŚ). Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię, to dotyczy to 
przede wszystkim takich form ochrony jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne czy też zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe. 

11 Ponadto przepisy art. 129 ust. 4 w związku z art. 129 ust. 1-3 POŚ są stosowane w 
przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) na zasadzie 
art. 135 POŚ. W tym zakresie podmiotem obowiązanym do uczynienia zadość 
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WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM Z DNIA 9. 7. 2021 – SPRAWA C-452/21 

12  

roszczeniom o wykup albo odszkodowanie jest ten, którego działalność 
spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru 
ograniczonego użytkowania (art. 136 ust. 2 POŚ), zaś wszelkie sprawy sporne 
rozstrzygane są na drodze sądowej, bez uprzedniego rozpatrywania roszczeń w 
postępowaniu administracyjnym. 

12 Zasadniczy problem dotyczy jednak braku w tym zakresie szczegółowych 
obowiązków informacyjnych, zbyt krótkiego terminu na dochodzenie roszczeń 
oraz przerzucenia na właścicieli ciężaru dochodzenia choćby kosztów 
rewitalizacji na drodze sądowej. W rezultacie, jak wskazuje przykład tej sprawy, 
powodowie od ponad 10 lat nie mogą na drodze sądowej uzyskać odszkodowania 
za obniżenie wartości ich nieruchomości, w tym kosztów koniecznych 
rewitalizacji akustycznej niezbędnych do normalnego funkcjonowania we 
własnych domach. 

13 W myśl art. 129 ust. 4 POŚ, z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, pierwotnie 
można było wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub 
aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z 
nieruchomości. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że okres 
2 lat jest niezgodny z art. 64 Konstytucją, ustawodawca polski przedłużył termin 
do 3 lat. Powyższa zmiana jednakże nadal nie wypełnia unijnych zasad 
równoważności i skuteczności w odniesieniu do dyrektywy w sprawie hałasu, a 
także zaleceń Trybunału Konstytucyjnego wyrażonych w uzasadnieniu wyroku z 
7 marca 2018 r., przez co uniemożliwia nie tylko dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych opartych na prawie własności, lecz także roszczeń 
związanych z prawem do środowiska naturalnego i ochrony zdrowia przed 
nadmiernym hałasem. 

14 Zauważyć należy, że dotychczasowe orzecznictwo krajowe w sprawach opartych 
o przepis art. 129 ust. 4 POŚ w przeważającej mierze odnosiło się bowiem do 
roszczeń wynikających z prawa własności i innych praw rzeczowych. W części 
dostępnych orzeczeń przyjęto, iż art. 129 prawa ochrony środowiska wąsko 
ujmuje szkodę, ograniczając ją tylko do zakresu uszczerbku identyfikowalnego w 
czasie do trzech lat od wejścia w życie aktu prawa miejscowego ustanawiającego 
obszar ograniczonego użytkowania (postanowienie Sądu Najwyższego z 24 lutego 
2010 r., sygn. III CZP 128/09), w innych natomiast rozstrzygnięciach uznano, że 
poza zakresem działania wyżej wymienionego artykułu pozostaje kwestia szkody 
wynikającej z faktu, iż właściciel nieruchomości nie może się domagać 
zaniechania immisji polegających przede wszystkim na emitowaniu 
ponadnormatywnego hałasu (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2009 r., sygn. 
II CSK 565/08). Pogląd określany tutaj jako pierwszy wydaje się obecnie 
dominować. 

15 Tymczasem, w sprawie (...) dotyczącej roszczenia o odszkodowanie za 
domniemany spadek wartości nieruchomości wynikający z rozbudowy lotniska 
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (wyrok Trybunału z 
dnia 14 marca 2013 r., C-420/11), TSUE wskazał na możliwość uzyskania 
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odszkodowania także w przypadku niespełnienia wymogu prawa UE w dziedzinie 
ochrony środowiska. Trybunał potwierdził, że zadaniem krajowego porządku 
prawnego każdego państwa członkowskiego jest to, aby zapewnić szczegółowe 
przepisy proceduralne dotyczące roszczeń odszkodowawczych, z zastrzeżeniem 
zasad równoważności (przepisy unijne nie mogą [być] mniej korzystne od 
przepisów dotyczących podobnych sytuacji o charakterze wewnętrznym) i 
skuteczności (przepisy krajowe nie mogą czynić praktycznie niemożliwym lub 
nadmiernie utrudnionym wykonywania praw nadanych w ramach wspólnotowego 
porządku prawnego). 

16 W tym zakresie prawodawca unijny wprowadził listę środków w ogólnym 
interesie publicznym, która obejmuje: 

— wiążące cele i zobowiązania w zakresie jakości środowiska, których muszą 
przestrzegać państwa członkowskie, 

— wymogi, zgodnie z którymi państwa członkowskie mają monitorować stan 
środowiska naturalnego, 

— wymogi, zgodnie z którymi organy publiczne mają sporządzać plany i 
programy ograniczania ilości zanieczyszczeń i odpadów 

17 TSUE uznaje, że wyżej wymienione interesy publiczne oraz wymogi 
spoczywające na władzach publicznych sprawiają, że obywatele i ich 
stowarzyszenia zyskują prawa, które muszą być chronione przez sądy krajowe. 
Podkreśla to, że uzasadnienie dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w 
kwestiach środowiska obejmuje potrzebę zapewnienia, by spełnione zostały 
zobowiązania utworzone na mocy unijnego prawa ochrony środowiska. 

18 Powyższe ma istotne znaczenie, ponieważ zdaniem Sądu Okręgowego regulacja 
zawarta w przepisie art. 129 ust. 4 POŚ nie spełnia przedstawionych wymogów 
poprzez ograniczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości obywatelom 
narażonym na nadmierny hałas, wskutek wprowadzenia zbyt krótkiego terminu na 
dochodzenie swoich roszczeń, szczególnie z tytułu rewitalizacji akustycznej. 

19 Przepis ten, pomimo dokonanych w nim zmian, przewiduje krótki - bo zaledwie 
trzyletni - termin do dochodzenia roszczeń, zarówno opartych na prawie 
własności, jak i tych opartych na prawie do środowiska naturalnego, o których 
mowa w art. 129 ust. 1-3 ustawy, liczony jednolicie od chwili wejścia w życie 
rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości. Określony w tym przepisie termin jest tzw. 
terminem prekluzyjnym (zawitym - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 
października 2008 r., II CSK 216/08). Jego przekroczenie skutkuje zatem 
wygaśnięciem roszczeń przysługujących podmiotowi uprawnionemu. 

20 Krótki termin zawity na zgłoszenie tych roszczeń budzi poważne wątpliwości co 
do realności, gdyż w wielu przypadkach roszczenia wygasną, zanim uprawnieni 
uświadomią sobie ich istnienie. W ocenie Sądu, środkiem prowadzącym do 
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odpowiedniego wyważenia interesu publicznego i prywatnego nie może być 
wprowadzenie krótkiego prekluzyjnego terminu na zgłaszanie roszczeń, po 
upływie którego właściciel musi tolerować trwałe wyzucie go ze znacznej części 
uprawnień do własności czy środowiska naturalnego. Iluzoryczność tego 
roszczenia powoduje, że ochrona istoty prawa w tych wypadkach ma charakter 
jedynie pozorny. Zaś ograniczenie możności dochodzenia roszczeń krótkim i 
prekluzyjnym terminem wydaje się być podyktowane wyłącznie względami 
budżetowymi, tj. dążeniem do określenia w krótkim terminie skali ewentualnych 
roszczeń i skutków finansowych ich wprowadzania. 

21 Zauważyć również należy, że obecnie przepis art. 129 ust. 4 POŚ przewiduje 
krótki, trzyletni termin na dochodzenie roszczeń, a jednocześnie brak jest 
prowadzonych ze strony państwa działań informacyjnych w zakresie hałasu, 
działań dotyczących hałasu, których celem jest utrzymanie poziomów hałasu na 
dotychczasowym poziomie lub, w przypadku przekroczenia tych wartości, 
dostosowanie ich do obowiązujących wymogów oraz działań ukierunkowanych na 
zapewnienie wysokiej ochrony zdrowia. Brak było również dopełnienia takich 
obowiązków informacyjnych w 2007r., kiedy to właściciele zostali wręcz 
pozbawieni możliwości dochodzenia swych roszczeń wskutek odmowy wypłaty 
odszkodowania przez pozwanego oraz masowego oddalania powództw w związku 
z orzecznictwem NSA, które przyjmowało, że rozporządzenie nr 50 jest nieważne. 
Dopiero po kilku latach Sąd Najwyższy odmiennie przyjął, że jednak 
rozporządzenie nr 50 nie utraciło mocy, jednak na wystąpienie z roszczeniami 
przez powodów było już za późno, albowiem pozew wnieśli w 2013r. 

22 W maju 2017r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, 
albowiem władze polskie nadal nie przyjęły zmienionych strategicznych mapy 
hałasu i planów działania dotyczących hałasu dla szeregu aglomeracji, a także 
planów działań dotyczących hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz (...) 
im. (...) w W. Ponadto polskie prawo nie zostało zmienione tak, aby plany 
działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie. 
Dyrektywa wymaga między innymi, aby takie plany były poddane konsultacjom 
społecznym. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do Polski 
uzasadnioną opinię, dając jej dwa miesiące na naprawę sytuacji. W konsekwencji 
w lutym 2021 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości. (www....) 

23 W sprawie niniejszej powodowie nie mają realnej możliwości dochodzenia 
swoich roszczeń. Brak działań uświadamiających i informacji ze strony władz 
polskich w zakresie hałasu, a także wyznaczenie zbyt krótkiego terminu zawitego 
do wystąpienia z roszczeniem opartym o prawo do środowiska naturalnego w art. 
129 ust. 4 POŚ spowodować może, że zostaną ograniczenie praw osób 
poszkodowanych nadmiernym hałasem, a tym samym naruszone zostaną przepisy 
prawa unijnego, w tym art. 7 i 17, 37 Karty Praw Podstawowych. 

24 Państwo polskie w konsekwencji de facto przerzuciło obowiązki państwa na 
właścicieli nieruchomości. Wskutek zbyt krótkiego terminu na wystąpienie z 
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roszczeniem, a także braku działań informacyjnych, właściciele zostali 
ograniczeni w czasie co do możliwości dochodzenia swoich żądań. Właściciele 
nieruchomości zostali zatem obciążeni kosztami dostosowania budynków 
mieszkalnych do panujących warunków środowiska (nadmierny hałas), bez 
możliwości skutecznego i realnego domagania się ich zwrotu. Nawet bowiem z 
wystąpieniem do sądu w tym zakresie w zakreślonym czasie, brak jest gwarancji 
uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. W rezultacie poszkodowani nie tylko nie 
mogą domagać się należnego im zwrotu kosztów dostosowania budynków do 
warunków środowiska, w którym żyją, lecz także pozbawieni są możliwości 
skutecznego dochodzenia odszkodowania za życie w hałasie oraz odszkodowania 
za obniżenie wartości ich nieruchomości. Przy czym, nadal są na ten nadmierny 
hałas narażeni. Państwo polskie, co zostało podkreślone powyżej, nadal nie 
wypełnia bowiem przepisów dyrektywy 2002/49/WE. 

25 W orzecznictwie ETPCz jednoznacznie wskazuje się, że „okoliczność, że 
skarżący powinni zostać poinformowani o rzeczywistym i bezpośrednim 
zagrożeniu, na które zostali narażeni poprzez ingerencję w środowisko naturalne, 
należy uznać za obowiązek państwa. Mając na względzie te powinności, Trybunał 
potwierdził, że państwo nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku zapewnienia 
skutecznej i dostępnej procedury umożliwiającej skarżącym dostęp do wszystkich 
istotnych i odpowiednich informacji, które umożliwiłyby im ocenę ryzyka, na 
które będą narażeni podczas testów” (sprawa R. v. the United Kingdom , par. 
167). W ocenie Sądu Okręgowego, w sprawach opartych na przepisie art. 129 ust. 
1-3 POŚ, prawo do odszkodowania zostało właśnie ograniczone poprzez art. 129 
ust. 4 POŚ. Artykuł 129 ust. 4 POŚ naruszać zatem może prawo własności, inne 
prawa majątkowe i niemajątkowe (prawo do życia w cichym środowisku), 
ponieważ zostało wprowadzone nieproporcjonalne ograniczenie ochrony tych 
praw, a przez to może być uznane za sprzeczne z prawem unijnym - dyrektywą 
2002/49/WE oraz art. 191 ust. 1 i 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE oraz art. 7 i 17 
Karty Praw Podstawowych. 

26 TSUE w swoich orzeczeniach wskazywał, że wyznaczenie rozsądnych terminów 
zaskarżenia leży w interesie pewności prawa, która równocześnie chroni 
zainteresowaną jednostkę oraz organ, i jest zgodne z prawem Unii. W 
szczególności Trybunał orzekł, że terminy takie nie mogą uniemożliwiać w 
praktyce lub nadmiernie utrudniać wykonywania uprawnień gwarantowanych w 
porządku prawnym Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 15 kwietnia 2010 r., B., 
C-542/08, EU:C:2010:193, pkt 28; z dnia 16 stycznia 2014 r., P., C-429/12, 
EU:C:2014:12, pkt 29). W przedstawionej sprawie, w ocenie Sądu Okręgowego, 
prawo krajowe (art. 129 ust. 4 POŚ) utrudnia zaś prawo jednostki do dochodzenia 
odszkodowania w związku z nadmiernym hałasem wynikającym z przepisów 
unijnych. 

27 Co do zasady przepisy krajowe nie mogą być mniej korzystne niż w przypadku 
podobnych spraw o charakterze krajowym oraz nie mogą one uniemożliwiać lub 
czynić nadmiernie utrudnionym wykonywania praw przyznanych przez prawo 
Unii. Zgodnie z zasadą efektywności prawa wspólnotowego, sądy krajowe 
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powinny zapewniać pełną skuteczność norm unijnych, niwelując skutki 
występowania sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym. Taki jest cel 
systemu ochrony konsumenta wynikający z prawa unijnego. Ma gwarantować 
ochronę konsumentowi, jako stronie umowy uznanej za stronę gospodarczo 
słabszą i prawnie mniej doświadczoną w stosunku do przedsiębiorcy, dochodzenie 
swoich praw. Aby mogło do tego dojść, konieczna jest natomiast jednolita i 
niebudząca wątpliwości wykładnia przepisów prawa unijnego. 

28 Biorąc pod uwagę charakter niniejszej sprawy i obciążenia dla powodów 
wywołane brakiem refundacji od ponad 10 lat choćby kosztów rewitalizacji 
akustycznej, Sąd zwraca się o wdrożenie procedury przyspieszonej w trybie art. 
105 § 1 Regulaminu Postępowania przed Trybunałem. Jak wynika z opinii 
biegłego w tej sprawie, budynek powodów nie ma zapewnionego odpowiedniego 
klimatu akustycznego od wielu lat i zachodzi potrzeba wymiany okien i drzwi 
balkonowych oraz zamontowania klimatyzatorów. Sprawa niniejsza, biorąc pod 
uwagę interesy osób zainteresowanych, ma charakter pilny, poza tym została 
zainicjowana w 2013r. i choćby z tej przyczyny Sąd Okręgowy zwraca się z 
uprzejmą prośbą o procedurę przyspieszoną, motywując to potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia i poszanowania życia prywatnego. 

W świetle tych okoliczności udzielenie odpowiedzi jest konieczne dla 
rozstrzygnięcia sporu zawisłego przed sądem krajowym. 

[OMISSIS] [podpis] 
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