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 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w
sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych
przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. i Dyrektywą 2003/35/WE

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/EC z dnia
27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych
planów i programów na środowisko

SYSTEM OOŚ W UE – PODSTAWY PRAWNE
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SYSTEM OOŚ W UE – PODSTAWY PRAWNE

 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

 Dyrektywa 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska
i uchylająca Dyrektywę Rady 90/313/EWG

 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
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SYSTEM OOŚ W UE – PODSTAWY PRAWNE

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk
przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia)
– wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa

 Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w
kontekście transgranicznym, podpisana w 1991 r. w Espoo i ratyfikowana
przez Polskę w 1997 r.,

 Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska, podpisana w 1998 r. w Aarhus i ratyfikowana
przez Polskę w 2001 r.



SYSTEM OOŚ W POLSCE – PODSTAWY PRAWNE
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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. Nr 199,
poz. 1227, ze zm.) weszła w życie z dniem 15 listopada 2008 r.,
zastępując regulacje OOŚ z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573, ze. zm.)

obowiązuje 2 lata do 15 - 11 - 2010 r. - obecnie trwają prace legislacyjne nad
nowym rozporządzeniem - II kwartał 2010 r.



6

SYSTEM OOŚ W POLSCE – PODSTAWY PRAWNE

• 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

• inne akty



Stosowanie prawa UE w Polsce

Stosowanie krajowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania
na środowisko stanowi pośrednie wykonywanie prawa
wspólnotowego, dlatego też w odniesieniu do przepisów prawa
polskiego w tym zakresie niezbędne jest zapewnienie nie tylko
formalnej zgodności z dyrektywą 85/337/EWG, ale takie jej
stosowanie i interpretacje, która zapewni skuteczną realizację celu
tej dyrektywy –

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia
2009 r., sygn. akt: II OSK 1242/2008.



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 – ustawa OOŚ

Zgodnie z art. 1 ustawy OOŚ, określa ona:

1) zasady i tryb postępowania w sprawach:
a) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
b) ocen oddziaływania na środowisko,
c) transgranicznego oddziaływania na środowisko;
2) zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;
3) organy administracji właściwe ww. sprawach.



Regulacje ogólne

Art. 3 ust. 2:
Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko
rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Art. 4:
Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na
warunkach określonych ustawą.

Art. 5:
Każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych
ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.



Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

Art. 29:
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa.

Art. 30:
Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania
projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy
lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału
społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa
odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed
przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą.



Podanie informacji do publicznej wiadomości

Podanie informacji do publicznej wiadomości obejmuje:
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
organu właściwego w sprawie,
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie
organu właściwego w sprawie (tablica ogłoszeń),
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo
przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku
projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o
odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,
d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na
terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na
przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych
ze względu na przedmiot postępowania.



System ocen oddziaływania na środowisko

- strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
(SOOŚ)

- ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
(OOŚ)

- ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura
2000 (OON)



Strategiczna ocena oddziaływania 
na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14,

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – to
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu,
obejmujące w szczególności:

- uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko,

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- uzyskanie wymaganych ustawą opinii (GDOŚ/RDOŚ i PIS),
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w
postępowaniu



Zakres przedmiotowy SOOŚ

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymagają
projekty (art. 46):

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego
oraz strategii rozwoju regionalnego;

2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub
przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie
są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej
ochrony.



Zakres przedmiotowy SOOŚ

- projekty dokumentów innych niż wszystkie wyżej wymienione, jeżeli
w uzgodnieniu z właściwym organem środowiskowym, organ
opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może
spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko (art. 47).

- w tym przypadku SOOŚ poprzedza się kwalifikacją/screeningiem.

Art. 50:
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest
też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego
dokumentu.

Art. 56:
Przepisy dotyczące SOOŚ stosuje się także do podmiotów
opracowujących projekt dokumentu, niebędących organami administracji.



Odstąpienie od SOOŚ

Art. 58:

1. Organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2
(sektorowe), może, po uzgodnieniu z właściwymi organami (RDOŚ/GDOŚ i PIS)
odstąpić od przeprowadzenia SOOŚ,jeżeli uzna, że realizacja postanowień
danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

2. Odstąpienie od przeprowadzenia SOOŚ, może dotyczyć wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już
dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach
jednej gminy.

3. Odstąpienie od przeprowadzenie SOOŚ wymaga uzasadnienia
zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49
(wymaga przeprowadzenia kwalifikacji/screeningu).

4. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ organ opracowujący
projekt dokumentu podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.



Kwalifikacja SOOŚ

Art. 49 - Bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:
1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, szczególności:
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w
odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w
dziedzinie ochrony środowiska,
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań,
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska;
3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.



Prognoza oddziaływania na środowisko

Art. 51.
1. Organ opracowujący projekt dokumentu sporządza prognozę oddziaływania
na środowisko.

Art. 53.
Organ opracowujący projekt dokumentu uzgadnia z właściwymi organami
(RDOŚ/GDOŚ i PIS) zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko. Uzgodnienia dokonuje się w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie.

Art. 52.
1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego
dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania
projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.
2. W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych,
przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego
przedmiotem postępowania.



Zawartość prognozy (art. 51 ust. 2)

1. Prognoza zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu
oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;



Zawartość prognozy (art. 51 ust. 2)
2. Prognoza określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy ochronie
przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko,



Zawartość prognozy (art. 51 ust. 2)

3. Prognoza przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru
– rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.



Opiniowanie przez właściwe organy

Art. 54 ust. 1:
Organ opracowujący projekt dokumentu poddaje projekt, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których
mowa w art. 57 i 58. Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Art. 57.
Organem właściwym w sprawach opiniowania w ramach SOOŚ jest:
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – dla dokumentów opracowywanych i
zmienianych przez centralne organy administracji rządowej;
- regionalny dyrektor ochrony środowiska – w pozostałych przypadkach.
Art. 58.
Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w ramach SOOŚ jest:
- Główny Inspektor Sanitarny – dla dokumentów opracowywanych i zmienianych
przez centralne organy administracji rządowej;
- państwowy powiatowy inspektor sanitarny – w przypadku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – w pozostałych przypadkach.



Udział społeczeństwa

Art. 54 ust. 2 i 3:
- Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w SOOŚ, zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3.

ALE

- Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów
miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin określają przepisy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym



Udział społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentów

Art. 39 ust. 1:
Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa,
bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o
miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
3) możliwości składania uwag i wniosków;
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co
najmniej 21-dniowy termin ich składania;
5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli jest prowadzone.

Art. 39 ust. 1:
Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą:
1) założenia lub projekt dokumentu;
2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli
stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.



Udział społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentów

Art. 40:
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie o podpisie
elektronicznym.

Art. 41:
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu (21-dniowy termin
wskazany przez organ) pozostawia się bez rozpatrzenia.



Opracowanie dokumentu

Art. 42:
Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału
społeczeństwa:
1) rozpatruje uwagi i wnioski;
2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa.

Art. 55.
Organ opracowujący projekt dokument bierze pod uwagę ustalenia
zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów oraz
rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa.



Przyjęcie dokumentu

Art. 55.
Organ opracowujący projekt dokumentu przekazuje przyjęty dokument
wraz z podsumowaniem właściwym organom (RDOŚ/GDOŚ i PIS).

Art. 43:
Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału
społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu
dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz:
1) uzasadnieniem dotyczącym udziału społeczeństwa,
2) podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 – w przypadku
dokumentów podlegających SOOŚ.

Organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić
monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w
zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i
metodami, o których mowa w podsumowaniu.



Pisemne podsumowanie

Art. 55 ust. 3:
Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58
(RDOŚ/GDOŚ i PIS);
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.



SOOŚ a Natura 2000

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy OOŚ:

Projekt dokumentu, wymagającego SOOŚ, nie może
zostać przyjęty, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000.



Etapy SOOŚ

1) kwalifikacja (nie zawsze)
2) uzgodnienie zakresu prognozy
3) opracowanie prognozy
4) konsultacje z organami i społeczeństwem
5) konsultacje transgraniczne (jeżeli jest taka potrzeba)
6) przyjęcie dokumentu
7) poinformowanie organów i społeczeństwa, a także innego
państwa (jeżeli było postępowanie transgraniczne)
8) monitoring skutków realizacji dokumentu



Ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7,

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



Zakres oceny oddziaływania na środowisko

Art. 62:
1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
określa się, analizuje
oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,
d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których

mowa w lit. a-c,
e) dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.



Zakres przedmiotowy OOŚ

Art. 59 ust. 1:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa);
2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na
podstawie art. 63 ust.1 (tzw. II grupa).

*przedsięwzięcia z grupy I i II określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, ze zm.) – obecnie trwają prace legislacyjne nad nowym
rozporządzeniem o podziale przedsięwzięć.



Zakres przedmiotowy OOŚ/OON

Art. 59 ust. 1:
Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000, jeżeli:
1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie
wynika z tej ochrony;
2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.

Ocena ddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 odbywa się
na zasadach określonych w rozdziale 5 działu V ustawy.



Ocena oddziaływania na środowisko

Art. 61.
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się
w ramach:
1) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
2) ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

- Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą
część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji.
- Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
ponownej oceny przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.



Postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach



Art. 71:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 72 ust. 1:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed
uzyskaniem:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny;
6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;
7) 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 (art. 118 ustawy
o ochronie przyrody),



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

c.d.

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;
10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady;
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012;
14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego;
15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej
na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się:
1) w przypadku zmiany ww. decyzji, polegających na ustaleniu lub zmianie formy lub
wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania
działalności objętej decyzją albo zmianie danych wnioskodawcy;
2) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na
zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność albo
przeniesieniu decyzji na inny podmiot.



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 72 ust. 3-5:
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o
wydanie decyzji inwestycyjnych. Złożenie wniosku powinno nastąpić w
terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu
o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega
etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

W okresie „ważności decyzji”, dla danego przedsięwzięcia wydaje się
jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję
wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest
wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji inwestycyjnych (np.
pozwolenie budowlane, pozwolenie wodnoprawne), lub gdy
wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów
realizacji przedsięwzięcia.



Organy właściwe do wydania decyzji (art. 75)

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:
a) będących przedsięwzięciami mogącymi 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,
b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
f) inwestycji w zakresie terminalu;
2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany
lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w pozostałych przypadkach.



Organy właściwe do wydania decyzji (art. 75)

- W przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
właściwość miejscową RDOŚ ustala się w odniesieniu do obszaru
morskiego wzdłuż wybrzeża na terenie danego województwa.

- W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1,
wykraczającego poza obszar jednego województwa decyzję wydaje
RDOŚ, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część
terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w
porozumieniu z zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony
środowiska.

- W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie
zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję wydaje RDOŚ.

- W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na obszarze
morskim dla całego przedsięwzięcia decyzję wydaje RDOŚ.



Organy właściwe do wydania decyzji (art. 75)

- W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4,
realizowanego przez gminę decyzję wydaje wójt, burmistrz, prezydent
miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest
realizowane.

- W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4,
wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję wydaje wójt,
burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje
się największa część terenu, na którym ma być realizowane to
przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami,
burmistrzami, prezydentami miast.
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Wszczęcie postępowania

Art. 73. ust. 1-2:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest
wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna się z urzędu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wydania
decyzji.

Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA
(zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości)
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Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Art. 74 ust. 1
Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko (grupa I) – raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca
wystąpił o ustalenie zakresu raportu kartę informacyjną
przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko (grupa II) – kartę informacyjną
przedsięwzięcia;

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną
przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art. 74 ust. 2).

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;



Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji/koncesji geologicznych
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę
sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest
regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo
informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o
znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla
inwestycji w zakresie terminalu;
6) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.



Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5, KIP zwiera 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 dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia.



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

Art. 66:
Raport OOŚ 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,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku
niepodejmowania przedsięwzięcia;
5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem
ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego
oddziaływania na środowisko;



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

7) 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 między ww. elementami;



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

8) 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;

9) 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;



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko:

a) określenie założeń do:
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na

obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót
budowlanych,

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w
szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji,
porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o
których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) 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;
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;
16) 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;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać
przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na
środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny
uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona
przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi
krajowej.



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

Art. 66 ust. 6:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach
jego:

- realizacji,
- eksploatacji lub użytkowania,
- likwidacji.



Określenie zakresu raportu OOŚ

Art. 68:
1. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej
wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność
danych.
2. Organ, określając zakres raportu, może – kierując się usytuowaniem,
charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w
art. 66 ust. 1 pkt 4 (niepodejmowanie przedsięwzięcia), 13 (przedstawienie

graficzne), 15 (konflikty społeczne) i 16 (propozycja monitoringu); nie dotyczy to
dróg publicznych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) wskazać:
a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,
b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające

szczegółowej analizy,
c) zakres i metody badań.



Przedsięwzięcia z I grupy – zakres raportu 
(scoping)

Art. 69:
1. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji dla
przedsięwzięć z I grupy, zamiast raportu, złożyć kartę informacyjną
przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy
przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

3. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia. W tym
przypadku stosuje się przepisy art. 68.

4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko



Przedsięwzięcia z I grupy – zakres raportu 
(scoping)

Art. 70.
Postanowienie ustalające zakres raportu dla I grupy wydaje się w
terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji oraz po zasięgnięciu opinii:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2) organu PIS, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, pkt 10-13 i 15.

Organ zasięgający opinii przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Opinię wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów.

Do postanowień organu głównego i organów opiniujących przepisy art.
35 § 5 i art. 36 KPA stosuje się odpowiednio.



Przedsięwzięcia z II grupy – kwalifikacja do 
oceny (screening)

Art. 63.
1. Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
3. Obowiązek przeprowadzenia OOŚ stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli
możliwość realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy
POŚ.
4. W postanowieniu organ określa jednocześnie zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko



Uwarunkowania kwalifikacyjne

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji,
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania
się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
c) wykorzystywania zasobów naturalnych,
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych
substancji i stosowanych technologii;



Uwarunkowania kwalifikacyjne

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 mpzm – uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych,
b) obszary wybrzeży,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
e) 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,
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
h) gęstość zaludnienia,
i) obszary przylegające do jezior,
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;



Uwarunkowania kwalifikacyjne

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na
którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na
poszczególne elementy przyrodnicze,
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej,
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.



Przedsięwzięcia z II grupy – kwalifikacja do 
oceny (screening)

Art. 64:
Postanowienie w sprawie oceny wydaje się po zasięgnięciu opinii:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2) organu PIS w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15.

Organ zasięgający opinii przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(nie dotyczy dróg publicznych, linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz inwestycji w zakresie
terminalu)



Przedsięwzięcia z II grupy – kwalifikacja do 
oceny (screening)

Art. 65 ust. 1-3:
Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o obowiązku
przeprowadzenia OOŚ lub o braku takiego obowiązku, w terminie 30 dni
od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kpa
stosuje się odpowiednio.

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ przysługuje
zażalenie.

Uzasadnienia postanowień, niezależnie od wymagań wynikających z
Kpa, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach kwalifikacyjnych.



Konsultacje z organami

Art. 77.
Jeżeli jest przeprowadzana OOŚ, przed wydaniem decyzji organ właściwy do
wydania tej decyzji:

1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ;
2) zasięga opinii organu PIS, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.

Stanowisko organów w terminie 30 dni. Brak możliwości zażalenia.

Organ występujący o uzgodnienie lub opinię przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to
uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu
państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji w
zakresie terminalu.



Konsultacje z organami

Uzgodnienie RDOŚ następuje w drodze postanowienia, w którym 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 których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14.

RDOŚ stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny biorąc pod uwagę w
szczególności następujące okoliczności:
1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dane nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania
z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań;
3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary cenne
przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony
przyrody.



Udział społeczeństwa

Art. 79.
1. 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.
2. Organ prowadzący postępowanie może, w drodze postanowienia,
wyłączyć stosowanie przepisów działu III i VI w odniesieniu do
przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, jeżeli
zastosowanie tych przepisów mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele
obronności i bezpieczeństwa państwa.



Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Art. 33 ust. 1:
Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ
właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej
wiadomości informacje o:
1) przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ;
2) wszczęciu postępowania;
3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania
opinii i dokonania uzgodnień;
5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o
miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
6) możliwości składania uwag i wniosków;
7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-
dniowy termin ich składania;
8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o
której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli jest prowadzone.



Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Art. 33 ust. 2:
Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 5
(udostępnionej do wglądu społeczeństwu), należą:
1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
2) wymagane przez przepisy:

a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
b) stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne

w terminie składania uwag i wniosków.



Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Art. 34:
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie o
podpisie elektronicznym

Art. 35:
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu (21-dniowy termin wskazany
przez organ) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 36:
Organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę
administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Przepis art. 91 § 3 KPA stosuje się
odpowiednio (ogłoszenie o rozprawie w drodze obwieszczeń albo w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).



Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Art. 37:
Organ prowadzący postępowanie:
1) rozpatruje uwagi i wnioski;
2) w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z
przepisów KPA, podaje informacje o udziale społeczeństwa w
postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa.

Art. 38:
Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości
informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej
treścią.



Uprawnienia organizacji ekologicznych

Art. 44:
1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe,
zgłoszą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.
2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji
wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie
brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie
odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim
postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na
prawach strony.
3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od
decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli
jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy
nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa.
4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu
organizacji ekologicznej służy zażalenie.



Wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach po OOŚ

Art. 80 ust. 1:

Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko;

3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania
na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji (82 ust. 3).



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
a miejscowy plan zagosp. przestrzennego

Art. 80 ust. 2:
Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji
przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony.

Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu
państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin oraz dla inwestycji w zakresie terminalu.



Wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Art. 81 ust. 1:

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika
zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż
proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy,
wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji

lub,

w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację
przedsięwzięcia.



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
a Natura 2000

Art. 81 ust. 2:

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wynika, że 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 dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 82 ust. 1:

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po
przeprowadzeniu OOŚ, właściwy organ określa:
a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji inwestycyjnej, w szczególności w
projekcie budowlanym,
d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
środowiska,
e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono
postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

c.d.
Organ, w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wynika potrzeba:
a) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność
wykonania tej kompensacji,
b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania;
4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia
ponownej OOŚ oraz postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14;
5) może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy
porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia.



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
bez OOŚ

Art. 84:

1. W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko (brak warunków).

2. Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna
przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.



Uzasadnienie

Art. 85.
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
2. Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z KPA,
powinno zawierać:
1) w przypadku gdy została przeprowadzona OOŚ:
a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa,
b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko,
– uzgodnienia RDOŚ oraz opinie PIS,
– wyniki postępowania transgranicznego, jeżeli zostało przeprowadzone,
c) uzasadnienie stanowiska o potrzebie ponownej OOŚ i/lub
postępowania transgranicznego;



Uzasadnienie

2) w przypadku gdy nie została przeprowadzona OOŚ –
informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1,
uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 85 ust. 3:
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o
wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz
z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią PIS.

Art. 86:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ
wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 (decyzje
inwestycyjne).



WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH 

ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW. GRUPA I)

Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. 

Załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

(Określenie zakresu raportu obowiązkowe tylko jeżeli przedsięwzięcie może oddziaływać 

transgranicznie)

Inwestor składa do wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta wniosek o wydanie 

decyzji, załączając raport w zakresie 

określonym w ustawie.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta 

występuje o opinię co do zakresu 

raportu. Następnie wydaje postanowienie, 

w którym określa zakres raportu. (30 dni)

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w 

sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez 

inwestora raportu.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w 

której przedstawia m. in. stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

Opinia regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska (14 dni)

Opinia państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego (14 dni)

Inwestor przedkłada raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje 

o uzgodnienie i opinię:

Uzgodnienie regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska. (30 dni) 
(na postanowienie nie przysługuje zażalenie)

Opinia państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego(30 dni). 

(nie przysługuje zażalenie)

Udział społeczeństwa

Wójt, burmistrz, prezydent miasta przeprowadza udział społeczeństwa 

(21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla 

społeczeństwa.



WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA dla dróg, linii kolejowych, 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub 

gazu, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) 

Inwestor składa do regionalnego dyrektora ochrony środowiska wniosek o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu 

raportu. Załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

(Określenie zakresu raportu obowiązkowe tylko jeżeli przedsięwzięcie może oddziaływać 

transgranicznie)

Inwestor składa do regionalny 

dyrektora ochrony środowiska

wniosek o wydanie decyzji, załączając 

raport w zakresie określonym w 

ustawie.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

występuje o opinię co do zakresu 

raportu. Następnie wydaje postanowienie, 

w którym określa zakres raportu. (30 dni)

Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie o zawieszeniu 

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu 

przedłożenia przez inwestora raportu.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w której przedstawia m. in. stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

Opinia państwowego 

wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego (14 dni)

Inwestor przedkłada raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

występuje o opinię:

Opinia państwowego wojewódzkiego

inspektora sanitarnego(30 dni). 

(nie przysługuje zażalenie)

Udział społeczeństwa

Regionalny dyrektor ochrony środowiska przeprowadza udział 

społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę 

administracyjną otwartą dla społeczeństwa.



WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH 

POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (TZW. GRUPA II)

Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie, zwraca się o opinię co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 

ewentualnego zakresu raportu.

Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska (14 dni)

Opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

(14 dni)

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko

i określające zakres raportu. (30 dni) 

(na postanowienie przysługuje zażalenie)

Postanowienie o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. (30 dni)

Następnie organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Podaje do publicznej wiadomości informację o 

wydaniu decyzji.

TAK

NIE

Inwestor przedkłada raport o oddziaływaniu na środowisko w 

zakresie zgodnym z postanowieniem.

Udział społeczeństwa

Wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzący postępowanie 

przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić 

rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o 

uzgodnienie i opinię:

Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska

(30 dni). 

(na postanowienie nie przysługuje zażalenie)

Opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

(30 dni). 
(nie przysługuje zażalenie)

Wójt, burmistrz, prezydent miasta analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w 

której przedstawia m. in. stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.



(Ponowne) przeprowadzenie OOŚ



Ponowną OOŚ przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, jeżeli:
- konieczność przeprowadzenia OOŚ została stwierdzona przez organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1

Art. 88 ust. 1:
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1, 10 i 14, przeprowadza się także:
1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji
przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji;
2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o
wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponowne przeprowadzenie OOŚ



Ponowne przeprowadzenie OOŚ

Jeżeli ponowna OOŚ przeprowadzana jest na wniosek, podmiot planujący
podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnioskiem o
przeprowadzenie OOŚ, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przepisy art. 69 i 70 stosuje się odpowiednio (scoping) - art. 88 ust. 2).

Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdza potrzebę ponownej OOŚ,
stwierdza również w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres
raportu; na postanowienie to przysługuje zażalenie – art. 88 ust. 3.

Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko – art. 88 ust. 4.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w trzech
egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych – art. 88 ust. 5.



Raport przy ponownej OOŚ

Raport przy ponownej OOŚ powinien:
1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze
szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych danych
wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-15, jeżeli były już dla danego
przedsięwzięcia wydane;

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących
ochrony środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i
pkt 11-15, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane.



Uzgodnienie z RDOŚ

Art. 89.
1. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, 10 i 14, występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z
wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

2. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i
14;
2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.



Uzgodnienie z RDOŚ

Art. 90.
Po przeprowadzeniu OOŚ RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Na postanowienie nie
przysługuje zażalenie.

Przed wydaniem postanowienia RDOŚ występuje:
1) do organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej (głównej) o
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa;
2) do organu PIS o wydanie opinii.

Organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej przekazuje RDOŚ zgłoszone
przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej
otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.

RDOŚ rozpatruje uwagi i wnioski społeczeństwa.



Postanowienie RDOŚ

Art. 91.
1. Postanowienie RDOŚ wymaga uzasadnienia.
2. Uzasadnienie postanowienia, niezależnie od wymagań wynikających z
KPA, powinno zawierać:
1) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa;
2) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione:
a) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko,
b) ustalenia zawarte w opinii, o której mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2,
c) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.



Ponowna OOŚ

Art. 92:
Postanowienie RDOŚ wiąże organ wydający decyzję inwestycyjną.

Art. 93:
Właściwy organ wydaje decyzję inwestycyjną, uwzględniając warunki
realizacji przedsięwzięcia określone w:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowieniu RDOŚ z ponownej OOŚ.



Ponowna OOŚ

Organ wydający decyzję inwestycyjną po ponownej OOŚ może:
1) nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące:
a) przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska,
b) ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono
postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko;
2) nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy
porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo
ochrony środowiska – stwierdzić konieczność utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania, jeżeli konieczność ta nie została
stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4) zmienić wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c,
jeżeli potrzeba zmiany została stwierdzona w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Ponowna OOŚ

Art. 93 ust. 3:
W decyzji inwestycyjnej właściwy organ, w przypadku gdy z oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:
1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność
wykonania tej kompensacji;
2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań.



Ponowna OOŚ

Art. 95.
1. Decyzja inwestycyjna wymaga uzasadnienia.
2. Uzasadnienie decyzji powinno również zawierać informacje o tym w
jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione warunki realizacji
przedsięwzięcia określone w:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowieniu RDOŚ z ponownej OOŚ.

3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z
dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem RDOŚ i opinią organu PIS.



Ponowna OOŚ a Natura 2000

Art. 93 ust. 4:
Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania
decyzji, inwestycyjnej, odmawia zgody na realizację
przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



WYDAWANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA 

ŚRODOWISKO, DLA KTÓRYCH W DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH STWIERDZONO 

KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Inwestor składa do starosty wniosek o pozwolenie na budowę. Załącza raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Starosta występuje o uzgodnienie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska** 

Starosta wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę do czasu zakończenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje do:

Starosty o zapewnienie możliwości udziału 

społeczeństwa.

Państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego o opinię*****. (30 dni) 

Starosta przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może 

przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla 

społeczeństwa. Następnie przekazuje regionalnemu dyrektorowi 

ochrony środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski 

oraz protokół z rozprawy, jeśli była przeprowadzana.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska** analizuje materiał dowodowy i wydaje postanowienie w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. (45 dni) 
(na postanowienie nie przysługuje zażalenie)

Starosta analizuje materiał dowodowy i wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.


