Szkolenie z zakresu z wymogów polityki
wspólnotowej dot. ochrony środowiska
w projektach współfinansowanych ze
środków RPO WP
w dniu 12 września 2013r.

organizowanego w Rzeszowie przez
Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.,
Szkolenie organizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w
Rzeszowie
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Wymogi polityki wspólnotowej
dotyczące ochrony środowiska
Ocena oddziaływania na
środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko
Zakres tematyczny szkolenia:
1) Podstawy prawne procesu inwestycyjnego
2) Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w świetle prawa wspólnotowego:

- obowiązek oceny oddziaływania na środowisko
- kwalifikacja do oceny oddziaływania na środowisko
- postępowanie w sprawie oceny właściwej
3) Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w świetle prawa polskiego:
- ocena oddziaływania na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji budowlanych
4) Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 w świetle prawa wspólnotowego

5) Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 w świetle prawa polskiego:
6) - zalecenia związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
- kluczowe uwarunkowania prawidłowości przeprowadzenia oceny oddziaływania
7) Dokumentowanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosku
o dofinansowanie
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Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji
międzynarodowych
• Dyrektywa 2001/42/EC w sprawie oceny oddziaływania pewnych
planów i programów na środowisko,
• Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków
niektórych
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla
środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE i
Dyrektywą Rady 2003/35/WE ,
• Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG,
• Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w
przygotowaniu niektórych planów i programów dotyczących
środowiska oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG
i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do
sprawiedliwości
• Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana
w Aarhus w 1998 r. i ratyfikowana przez Polskę w 2001 r.
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Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych

• Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym, podpisana w 1991 r. w Espoo
i ratyfikowana przez Polskę w 1997 r.,
• Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz
dziko żyjącej fauny i flory z 1992 r. (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG)
zw. Dyrektywą Siedliskową
• Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków
z 1979 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami) zw. Dyrektywą Ptasią
• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej z 2000 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami) zw. Ramową
Dyrektywą Wodną

Realizacja projektów – musi być zgodna z wymaganiami
ochrony środowiska stawianymi przez Unię
Europejską
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Projekty finansowane ze środków unijnych –
wymagania „środowiskowe”
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999
• w art. 52 wspomnianego rozporządzenia z 2006 r. określa się
m.in., że: „Wkład funduszy może być kształtowany w świetle (…)
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede
wszystkim poprzez stosowanie
zasady ostrożności,
zasady działania zapobiegawczego,
zasady „zanieczyszczający płaci”
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Projekty finansowane ze środków unijnych
– wymagania „środowiskowe”
Zasady powyższe realizowane są poprzez instrument oceny
oddziaływania na środowisko (OOŚ), której w cytowanym
Rozporządzeniu nadaje się znaczący charakter, poprzez zapis w art.
47 :
Oceny mają na celu poprawę jakości, skuteczności spójności
pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych
w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych
dotykających dane państwa członkowskie i regiony z jednoczesnym
uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego
prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na
środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
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Projekty finansowane ze środków unijnych –
wymagania „środowiskowe”

Realizacja priorytetu ochrony środowiska przejawia się w
nałożonym na każdego beneficjenta obowiązku
przedkładania, wraz ze zgłaszanym projektem
inwestycyjnym, dowodów na przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko (OOŚ), zgodnie z
odpowiednimi regulacjami prawnymi dyrektyw unijnych
oraz przepisami prawa krajowego.
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Kluczowe akty prawa krajowego
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 ze zm.) –
obowiązuje od 15 listopada 2008 r.
• Ustawa o ochronie przyrody
• Ustawa - Prawo wodne
• Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze
• Ustawa o lasach
• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• Ustawa o odpadach
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Ustawa - Prawo budowlane
• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych
• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk użytku publicznego
• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych
• inne
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

System ocen oddziaływania na środowisko obejmuje:

 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)
 oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)

 oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO WYMAGA REALIZACJA:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa),
2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), jeżeli
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko zostanie stwierdzony w wyniku przeprowadzenia
tzw. screeningu czyli kwalifikacji
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.):

 przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko – określono w § 2,
 przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko– określono w § 3
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Ocenę oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięć z I i
II grupy) przeprowadza się w ramach:
1)

postępowania w
sprawie wydania
środowiskowych uwarunkowaniach

decyzji

o

2) postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w
zakresie
budowli
przeciwpowodziowych
–
jeżeli
stwierdzono taką konieczność
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
ORGANY WŁAŚCIWE DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

wójt, burmistrz lub prezydent miasta
regionalny dyrektor ochrony środowiska
• dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko –
dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do
przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
sztucznych zbiorników wodnych;
• dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych;
• dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich;
• dla zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny;
• dla przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego
• Inne…
starosta
• w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
• w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek
rolny,
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych takich jak m.in. :
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane,
2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na
podstawie ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wydawanego
na podstawie ustawy z 2001 r. – Prawo wodne,
4) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód
oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych,
odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na
terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z
punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków
chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych
organizmów wodnych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. o
ochronie przyrody,
5) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na
podstawie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych,
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – dołącza się do wniosku o
wydanie którejkolwiek z ww. decyzji; jest to możliwe - w terminie 4 lat od
dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna lub 6 lat jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega
etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
W okresie 4 lat (ewentualnie 6 lat) - dla danego przedsięwzięcia wydaje się
jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, także jeśli dla
danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z ww.
decyzji oraz gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla
poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
Nie ma konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w przypadku:
1) zmiany którejś z decyzji inwestycyjnych, polegających na:
- ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń
mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,
- zmianie danych wnioskodawcy;
2) zmian decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego
dotyczącym:
a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby
kondygnacji,
b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnosprawne
– które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Schemat postępowania w sprawie ooś
prowadzonego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
- dla przedsięwzięć z grupy I

INWESTOR
zapytanie złożone do organu o zakres raportu
(fakultatywne) – Inwestor przedkłada kartę informacyjną
wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje
o opinie

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska, PWIS

postanowienie wójta, burmistrza, prezydenta
miasta o zakresie raportu

INWESTOR

wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
udział
społeczeństwa

Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o
uzgodnienia
Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska, PWIS
brak
oddziaływania
na obszar
Natura 2000

występują
przesłanki z art.
34 ustawy o
ochronie
przyrody –
RDOŚ zawiera
stwierdzenie
możliwości
oddziaływania
w uzgodnieniu

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Schemat postępowania w sprawie ooś
prowadzonego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
- dla przedsięwzięć z grupy II

INWESTOR
wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach +Karta informacyjna
wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o opinie, przedkładając
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz Kartę informacyjną

postanowienie organu o obowiązku
przeprowadzenia oceny i tym samym
sporządzenia raportu oraz jego zakresie
na postanowienie przysługuje zażalenie

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska i
PPIS

postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny i tym samym
sporządzenia raportu
na postanowienie nie przysługuje zażalenie

INWESTOR
raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko,
zgodny z postanowieniem organu
udział
społeczeństwa

organ występuje o uzgodnienie

organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska i PPIS
na postanowienie nie przysługuje zażalenie

brak
oddziaływani
a na obszar
Natura 2000

występują przesłanki z
art. 34 ustawy o ochr.
Przyrody – RDOŚ
zawiera w uzgodnieniu
stwierdzenie
możliwości
oddziaływania

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA jest to dokument zawierający podstawowe
informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego
przedsięwzięcia organ stwierdza, uwzględniając łącznie
uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy uooś, czyli:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i
wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi
przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań mpzp uwzględniające: obszary o
płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszary, na
których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie
mającym znaczenie krajobrazowe, gęstość zaludnienia, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej;
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
do uwarunkowań wymienionych wyżej, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na
którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności
oddziaływania, wielkości i złożoności z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej,

24

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Uzasadnienie postanowień „screeningowych” – niezależnie od

wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,

powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach
wyżej wskazanych, które zostały uwzględnione przy
wydawaniu tych postanowień
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ)

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – to
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:
- weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia – na
środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne,
zabytki; wzajemne oddziaływanie między ww. elementami;
dostępność do złóż kopalin;
2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO:
- zasadniczy element oceny oddziaływania na środowisko,
- dokument będący przedmiotem weryfikacji w toku oceny
oddziaływania na środowisko,
- od jakości sporządzonego raportu zależy:
 jakość podejmowanych przez właściwe organy rozstrzygnięć (w tym
m.in. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dalszych
decyzji inwestycyjnych);
 efektywność procesu inwestycyjnego i czas jego trwania (brak
potrzeby uzupełnień raportu wobec stwierdzonych w nim braków
merytorycznych skraca czas trwania postępowań administracyjnych)
 absorpcja środków wspólnotowych na realizację przedsięwzięcia;

- autorem raportów może być każdy.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Organ, określając zakres raportu może wskazać:
• rodzaje wariantów alternatywnych wymagających
zbadania, rodzaje oddziaływań oraz elementy

środowiska wymagające szczegółowej analizy,
• zakres i metody badań.
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RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO powinien
zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w
fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, budowlanych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
3) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia,
4 ) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
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RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO
5) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych
wariantów
6) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem
jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i
krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie miedzy elementami, o których mowa w lit. a-d,
7) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na
środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji,
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RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO
8) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania
10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
11) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
12) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem,
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RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO
13) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru,
14) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport,
15) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w
raporcie,
16) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,
17) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

W postanowieniu uzgadniającym RDOŚ
1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa
warunki tej realizacji,
2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności
przeprowadzenia ponownej OOŚ oraz postępowania w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
– w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej i decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Organ stwierdza konieczność przeprowadzenia ponownej OOŚ,
biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności

 posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia lub elementów
przyrodniczych środowiska
 ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego
powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na
obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy
ochrony przyrody.
34

DOSTĘP DO INFORMACJI O PRZEDSIĘWZIĘCIU – UDZIAŁ
SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach – organ właściwy do jej
wydania zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach
którego przeprowadza ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
powinna być zgodna z mpzp, jeżeli plan ten
został uchwalony
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
OOŚ a warianty przedsięwzięcia:
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za
zgodą wnioskodawcy, może wskazać w decyzji wariant dopuszczony do
realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmówić zgody na realizację
przedsięwzięcia.
Jeżeli przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar
Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z 2004 r. o ochronie
przyrody.
Jeżeli może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację
przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
są wiążące dla kolejnych decyzji administracyjnych.

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
następuje w takim samym trybie, jak jej wydanie.
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PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na
środowisko:
– może wynikać z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– może zostać przeprowadzona na wniosek podmiotu planującego podjęcie
realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
– może zostać stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę jeśli we wniosku o wydanie tej decyzji zostały
dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji – do czasu zakończenia ponownej OOŚ
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PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach
ponownej OOŚ, powinien:

1) zawierać informacje, wymagane na etapie wydawania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, określone ze szczegółowością i
dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z:
- projektu budowlanego
- i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i innych decyzji np. pozwolenia wodnoprawnego
2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony
środowiska, zawartych w:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
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PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Po otrzymaniu raportu – organ właściwy do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub budowli
przeciwpowodziowej występuje do RDOŚ z wnioskiem o
uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Postanowienie uzgadniające wydane przez RDOŚ
wiąże ww. organ i nie służy na nie zażalenie.
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PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO (OOŚ)

Jeżeli z OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może
znacząco negatywnie oddziaływać na obszar
Natura 2000, organ właściwy do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o
ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 34 ustawy z 2012 r. o ochronie przyrody
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
OBSZAR NATURA 2000

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR
NATURA 2000:
rozumie się przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko ograniczoną do badania oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
OBSZAR NATURA 2000

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 – to
oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w
szczególności działania mogące :
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000, lub
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000,

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z
innymi obszarami
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
OBSZAR NATURA 2000
Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem
realizacji przedsięwzięcia innego niż z I i II grupy („jakiejkolwiek
decyzji”) rozważa, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie
może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
Do decyzji przed wydaniem, których należy rozważyć, czy
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000, należą w szczególności:
1) decyzji inwestycyjnych
2) Inne to np. zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
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INWESTOR
wniosek do organu o wydanie „jakiejkolwiek decyzji”

organ rozważa czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000 i ewentualnie wydaje postanowienie o
przedłożeniu do RDOŚ m.in. Karty informacyjnej przedsięwzięcia

postanowienie RDOŚ o obowiązku
przeprowadzenia oceny na obszar Natura 2000 i tym
samym sporządzenia raportu oraz jego zakresie

INWESTOR
raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko,
zgodny z postanowieniem organu
udział
społeczeństwa

RDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia
organ wydaje „jakakolwiek decyzję”

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska

postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny na
obszar Natura 2000 i tym samym
sporządzenia raportu

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
OBSZAR NATURA 2000

RDOŚ przeprowadza ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – którą kończy w
postanowienie uzgadniające RDOŚ, wiążące
”jakąkolwiek decyzję”.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
OBSZAR NATURA 2000
RDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeżeli
1) z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że
przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar,

2) z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że
przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, i
jednocześnie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o
ochronie przyrody.

RDOŚ odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli z
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że
przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, i
jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie
przyrody.
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Dziękuję za uwagę
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