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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE

z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa – wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory

Dyrektywy UE wiążą państwa członkowskie UE co do celu, jaki ma być osiągnięty. Dyrektywy stosują
się w zasadzie za pośrednictwem prawa krajowego, do którego muszą być transponowane, lecz w
szczególnych przypadkach stosują się także bezpośrednio.

Sądy, organy administracji i organy samorządu terytorialnego mają obowiązek tzw.
prowspólnotowego działania i prowspólnotowej interpretacji prawa krajowego – muszą w sprawach
krajowych orzekać tak, by zrealizować cele dyrektyw.

Podstawy prawne - wspólnotowe



Podstawy prawne - krajowe

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.)

 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.)

 akty wykonawcze do ww. ustaw



Dyrektywy „naturowe”

 zawierają cele w zakresie ochrony przyrody do osiągnięcia
na poziomie wspólnotowym

 w odniesieniu do sieci Natura 2000:
- regulują kwestie dotyczące tworzenia sieci Natura 2000
(wyznaczania obszarów Natura 2000)
- zawierają zasady funkcjonowania sieci Natura 2000
- określają instrumenty ochronne, w tym wymogi dotyczące
zasad gospodarowania w kontekście obszarów Natura 2000



Dyrektywa ptasia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (dyrektywa ptasia).

 celem jest ochrona wszystkich gatunków ptactwa występujących
naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium Państw
Członkowskich UE
 zakłada ochronę, gospodarowanie oraz kontrolę tych gatunków
i ustanawia reguły ich eksploatacji.

Podstawowe instrumenty:
- wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony (zał. I oraz gatunki

wędrowne)
- zakazy i ograniczenia
- prawne uregulowanie handlu i odłowu ptaków (zał. II i III)
- przeciwdziałanie pewnym metodom odłowu i zabijania ptaków



Dyrektywa siedliskowa

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa
siedliskowa)

 Cele:
- zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium
Państw Członkowskich
- zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory ważnych dla
Wspólnoty

 Podstawowe instrumenty:
- wyznaczenie obszarów ochrony (siedliska przyrodnicze i gatunki - zał. I
i II)
- zakazy i ograniczenia w stosunku do gatunków (zał. IV)
- przeciwdziałanie pewnym metodom odłowu i zabijania zwierząt



Sieć Natura 2000

- utworzona na podstawie art. 3 dyrektywy siedliskowej,� składa
się z obszarów, na których znajdują się typy siedlisk
przyrodniczych z załącznika I oraz siedliska gatunków z
załącznika II dyrektywy siedliskowej;

- obejmuje też obszary specjalnej ochrony ptaków sklasyfikowane
zgodnie z dyrektywą ptasią;

- ma umożliwić zachowanie tych siedlisk i gatunków we
właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w
stosownych przypadkach, ich odtworzenie.



Cele tworzenia sieci Natura 2000

 ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej na
kontynencie europejskim

 podejmowanie działań pozwalających na zachowanie siedlisk
przyrodniczych i gatunków w stanie sprzyjającym ich
ochronie lub odtworzeniu takiego stanu

 tworzenie spójnego funkcjonalnie systemu obszarów ochrony
przyrody na całym terytorium UE



Wyznaczanie obszarów Natura 2000

 w oparciu o kryteria naukowe

 względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być
powodem niewyznaczenia obszaru

 z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, a nie danego
państwa członkowskiego



Przedmioty ochrony w sieci Natura 2000

 siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt:

- zał. I, II i III rozporządzenia MŚ z dnia 16 maja 2005 w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795), w tym siedliska
i gatunki priorytetowe – zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu
występujące na terytorium UE, w odniesieniu do których Wspólnota ponosi
szczególną odpowiedzialność (siedliska i gatunki priorytetowe są oznaczone
gwiazdką „*”).

 gatunki ptaków:

- zał. II rozporządzenia MŚ z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, ze zm.).



Fundamenty Natury 2000

Dyrektywa 2009/147/WE 

z dnia 30 listopada 2009 r. 
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Wyznaczanie obszarów ptasich

 wyznaczane przez państwa w oparciu o kryterium występowania
gatunków ptaków z załączników I i II dyrektywy ptasiej,

 gatunki z załącznika I podlegają specjalnym środkom ochrony
dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im
przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich występowania,

 w załączniku II ujęte są regularnie występujące gatunki wędrowne nie
wymienione w załączniku I, (przy wyznaczaniu uwzględnia się potrzebę
ochrony obszarów wylęgu, pierzenia, zimowania oraz miejsc postoju
wzdłuż tras migracji),

 państwa członkowskie przekazują KE wszelkie informacje, aby mogła
ona podjąć odpowiednie inicjatywy w celu koordynacji koniecznej dla
zapewnienia spójności sieci obszarów,

 zamknięcie listy wymaga dorozumianego zaakceptowania listy krajowej
przez Komisję Europejską.



Wyznaczanie obszarów siedliskowych

 podstawą wyznaczenia są informacje naukowe i kryteria przyrodnicze z
załącznika III dyrektywy siedliskowej,

 każde państwo proponuje wykaz obszarów, na których występują typy
siedlisk przyrodniczych z załącznika I oraz gatunki z załącznika II
dyrektywy siedliskowej,

 wykaz krajowy przekazuje się Komisji Europejskiej wraz z informacją
na temat każdego obszaru,

 Komisja w porozumieniu z państwem, w ramach każdego regionu
biogeograficznego opracowuje projekt wykazu obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty (OZW),

 wykaz OZW Komisja przyjmuje w drodze decyzji,
 po przyjęciu wykazu OZW państwo wyznacza dany obszar jako

specjalny obszar ochrony (SOO).



Wyznaczanie obszarów Natura 2000 w Polsce 
(art. 27 ustawy o ochronie przyrody - uop)

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (przed 15 listopada 2008 r. -
Minister Środowiska) opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych
miejscowo rad gmin.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów,
przekazuje Komisji Europejskiej:

1) listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty;

2) szacunek dotyczący współfinansowania przez Wspólnotę ochrony obszarów
Natura 2000

3) listę obszarów specjalnej ochrony ptaków



Wyznaczanie obszarów 
Natura 2000 w Polsce (art. 27 a uop)

Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub
specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic
lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia
ministra właściwego do spraw środowiska, które określa
nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę
obszaru, cel i przedmiot ochrony



Natura 2000 w Polsce

 2004 r. - zgłoszenie obszarów siedliskowych (184) i wyznaczenie I
transzy obszarów ptasich (72).

 Organizacje pozarządowe przekazują do KE tzw. Shadow list (listę
obszarów potencjalnych) – aktualizacja -2006 r.

 2006 r. Komisja Europejska wszczyna postępowanie naruszeniowe,
a w 2007 r. w przypadku obszarów ptasich kieruje sprawę do
Trybunału.

 Lata 2006 – 2008 - uzupełnianie sieci przez MŚ oraz pozyskiwanie
wielu nowych danych przyrodniczych.

 Organizacje pozarządowe przygotowują Shadow List 2008.

 Kwiecień 2009 r. KE wycofuje skargę w sprawie obszarów ptasich

 Prace nad uzupełnieniem sieci Natura 2000 i przekazanie listy nowych
obszarów (październik 2009 r.) - 459 nowych obszarów.

 Marzec 2010 r. - bilateralne seminarium biogeograficzne – akceptacja
polskiej propozycji obszarów siedliskowych – konieczne wyznaczenie
jeszcze kilkudziesięciu obszarów oraz zmian w obszarach już
istniejących



Obszary ptasie
Aktualny stan sieci Natura 2000 w Polsce – obszary ptasie

141 obszarów ptasich

15,6 % powierzchni kraju



Aktualny stan sieci Natura 2000 w Polsce – obszary siedliskowe

823 obszary siedliskowe

11,0 % powierzchni kraju



Aktualny stan sieci obszarów Natura 2000

 141 obszarów ptasich (PLB) wyznaczonych w drodze rozporządzenia
Ministra Środowiska - 15,6 % terytorium Polski

 823 obszary siedliskowe (PLH) - 11,0 % terytorium Polski :

- 364 obszarów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (uzyskały
status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty)
- 459 proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty

Razem 961 obszarów Natura 2000, w tym 3 obszary wspólne
(PLC), zajmujących ok. 20 % pow. Polski.

Informacja o sieci: http://natura2000.gdos.gov.pl



Sieć Natura 2000 w Polsce – kolejne obszary

 Obszary ptasie:
- obszary planowane do wyznaczenia przez MŚ:

- woj. mazowieckie - Bagno Pulwy,
- woj. dolnośląskie - Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie,
- woj. dolnośląskie - Góry Izerskie,
- woj. warm.-mazurskie - Ostoja Warmińska (powiększenie).

- obszary projektowane przez organizacje pozarządowe pod
kierunkiem OTOPu:
- ok. 20 obszarów (www.ostojeptakow.pl).

 Obszary siedliskowe:
- na seminarium biogeograficznym stwierdzono, że wciąż dla kilkudziesięciu
gatunków i siedlisk są luki w wyznaczeniu sieci, co oznacza utworzenie
dodatkowych obszarów (od 20 do 40).



Klasyfikacja obszarów Natura 2000 

• Obszary ptasie:

 Potencjalne

 Wyznaczone (rozporządzenie)

• Obszary siedliskowe:

 Potencjalne 

 Proponowane (zgłoszone do KE)

 Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (zatwierdzone przez 
KE)

 Wyznaczone (rozporządzenie)



Informacje o obszarach Natura 2000

 Mapy w skali 1 : 50 000

 Standardowe Formularze Danych (SDF)

 Dane przyrodnicze znajdujące się w RDOŚ i
GDOŚ

 Plany zadań ochronnych i plany ochrony oraz
dokumentacja zgromadzona dla ich opracowania



Standardowe Formularze Danych (SDF)

1. Identyfikacja obszaru (m. in. nazwa, kod, dane o zbierających
informacje o obszarze, daty z historią obszaru).

2. Położenie obszaru (m. in. położenie geograficzne, powierzchnia,
region biogeograficzny).

3. Informacja przyrodnicza (typy siedlisk oraz gatunki znajdujące
się na terenie obszaru Natura 2000 oraz ocena znaczenia obszaru
dla tych siedlisk i gatunków).

4. Opis obszaru (klasyfikacja terenów w obszarze, opis obszaru,
wartość przyrodnicza i znaczenie, zagrożenia, status ochronny –
inne formy ochrony, struktura własności, źródła danych).

5. Status ochronny obszaru oraz powiązania z ostojami Corine Biotopes
(wyznaczone formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym i
powiązania obszaru z tymi formami).

6. Działalność człowieka na terenie obszaru i w jego otoczeniu i jej wpływ
na obszar (w tym kwestie dotyczące zarządzania obszarem).

7. Mapy obszaru.
8. Zdjęcia obszaru.



Informacja przyrodnicza w SDF

Najważniejsze informacje o obszarze – wymienione są siedliska
i gatunki występujące w obszarze wraz z informacją o ich
występowaniu (powierzchnia/liczebność, charakter) oraz oceną
znaczenia obszaru dla danego siedliska czy gatunku.

Siedliska i gatunki wymienione w pkt 3.1 i 3.2 z oceną A, B lub C
są przedmiotem ochrony w danym obszarze Natura 2000.

Zgodnie z opinią rzecznika generalnego Julianne Kokott, przedstawioną w dniu 19
kwietnia 2007 r. w sprawie C-304/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko
Republice Włoskiej, siedliska i gatunki oznaczone literą D w Standardowym
Formularzem Danych (SDF) nie są przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000.



Przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000

 obszary ptasie - gatunki ptaków wymienione w pkt 3.2 (pkt
3.2.a i 3.2.b) z oceną A, B lub C oraz ptactwo wodno-błotne
(jeżeli tak wskazano w pkt. 4.2).

 obszary siedliskowe - siedliska przyrodnicze wymienione w
pkt 3.1 oraz gatunki zwierząt (bez ptaków) i roślin wymienione
w pkt. 3.2 (pkt 3.2.c, 3.2.d, 3.2.e., 3.2.f, 3.2.g) z oceną A, B
lub C.



Wymogi wynikające z prawa wspólnotowego 
w zakresie ochrony obszarów Natura 2000



Art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej

Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania

w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk

gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia

gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o

ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do

celów niniejszej dyrektywy.



Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej

„Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania
obszaru,

ale które może na niego w istotny sposób oddziaływać,
zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub
przedsięwzięciami,

będzie podlegać odpowiedniej ocenie z punktu widzenia
założeń jego ochrony.

W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4, kompetentne władze krajowe,
będą wyrażać zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie po
upewnieniu się, że nie będzie on wpływać bezpośrednio na dany
obszar oraz, jeśli to stosowne, po uzyskaniu opinii ogółu ludności”



Art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej

„Jeżeli pomimo negatywnych skutków dla danego obszaru oraz braku
rozwiązań alternatywnych,

plan lub przedsięwzięcie musi zostać zrealizowany ze względu na
imperatyw wynikający z nadrzędnego interesu publicznego, w tym
interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy,

państwo członkowskie podejmie wszelkie działania kompensujące
konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000.

O podjętych działaniach kompensujących państwo członkowskie
poinformuje Komisję.

Jeżeli dany obszar obejmuje typy siedliska przyrodniczego i/lub jest
zamieszkały przez gatunek o priorytetowym znaczeniu, jedynie
względy, na które można się powołać to względy odnoszące się do
zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, pozytywne skutki o
pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska oraz, po wyrażeniu opinii
przez Komisję, inne przyczyny związane z imperatywem
nadrzędnego interesu publicznego”



Art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 
a obszary i ptasie

Zgodnie z art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy ptasiej państwa

członkowskie zobowiązane są do podjęcia właściwych kroków w

celu ochrony obszarów ptasich.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy siedliskowej obowiązki wynikające z art.

6 ust. 2, 3 i 4 tej dyrektywy zastępują wszelkie obowiązki

wynikające z art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy ptasiej w

odniesieniu do obszarów ptasich wyznaczonych.



Wymogi w odniesieniu 
do planowanych przedsięwzięć

6.3 – obowiązek oceny (art. 33 ust. 3 uop)

Nakłada obowiązek przeprowadzenia właściwej oceny wpływu
przedsięwzięcia/planu na obszary Natura 2000 -

6.4 – możliwość derogacji od zakazu pogarszania (art. 34 uop)

Umożliwia realizację przedsięwzięć, które mogą znacząco negatywnie
oddziaływać na obszary Natura 2000, pod warunkami:
 wykazanie braku rozwiązań alternatywnych
 wykazanie nadrzędnego interesu publicznego (NIP)
 zapewnienie kompensacji przyrodniczej



Orzecznictwo ETS dotyczące 
oceny „naturowej”

 Właściwe organy państwowe udzielają pozwolenia na plan lub

przedsięwzięcie, jedynie wówczas, gdy po dokonaniu odpowiedniej oceny
skutków tego planu lub przedsięwzięcia upewniły się, że nie wpłynie on
niekorzystnie na ten teren. Dokonanie takiej oceny oznacza w związku z tym
określenie, zgodnie z najlepszą wiedzą naukową w tej dziedzinie wszystkich
aspektów planu lub przedsięwzięcia, mogących osobno lub w połączeniu
z innymi planami i przedsięwzięciami oddziaływać na przedmiotowe założenia
(sprawa C-127/02 Waddenzee).

 oceną objęte powinny być nie tylko przedsięwzięcia określone w załączniku I
i II do dyrektywy EIA (ocenowa) 85/337/EWG (sprawa C-143 KE vs. Włochy)

 przedmiotem oceny powinny być nie tylko przedsięwzięcia polegające na
inwestycjach budowlanych, co więcej, w wyroku z 8 września 2004r. – ETS
uznaje, że ocena habitatowa może być konieczna również w przypadku
każdorazowego wydawania zezwoleń okresowych na pewną działalność
(sprawa C-127/02 Waddenzee)



Orzecznictwo ETS dotyczące 
oceny „naturowej”

• Należy stwierdzić ponadto, że art. 6 ust. 4 dyrektywy 92/43 znajduje
zastosowanie wyłącznie po przeprowadzeniu oceny skutków planu lub
przedsięwzięcia zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy. Ocena ewentualnych
powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu
publicznego oraz istnienia mniej szkodliwych rozwiązań alternatywnych
wymaga bowiem ich rozważenia względem niekorzystnych skutków
spowodowanych przez dany plan lub przedsięwzięcie na określonym terenie.
Ponadto, aby określić charakter ewentualnych środków kompensujących,
należy dokładnie wskazać niekorzystne skutki dla danego terenu (C-304/05
Komisja przeciwko Republice Włoskiej).



Orzecznictwo ETS dotyczące 
oceny „naturowej”

 obowiązek ochrony obejmuje także obszary, które zasługują na
zaklasyfikowanie jako obszary ptasie, ale nie zostały wyznaczone przez
państwo członkowskie, czyli obszary potencjalne (sprawa C- 392/96
Santona Marshes KE vs Hiszpania)

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim, aby zapewniły
ochronę również tym obszarom, które, zgodnie z kryteriami naukowymi
wynikającymi z zał. III dyrektywy siedliskowej powinny zostać
umieszczone na liście proponowanych OZW (wytyczne Zarządzanie
obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy
„siedliskowej” 92/43/EWG)



Wymogi wynikające z prawa krajowego w 
zakresie ochrony obszarów Natura 2000:



Art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody - jedyne 

ograniczenie dotyczące obszarów Natura 2000

Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań

mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczególności:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków

roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura

2000, lub

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został

wyznaczony obszar Natura 2000, lub

- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania

z innymi obszarami.



Instrumenty ochrony obszarów Natura 2000

 Plany zadań ochronnych i plany ochrony

 Procedury planistyczne – uwzględnienie kwestii obszarów
chronionych

 Procedury oceny oddziaływania na środowisko –
uwzględnienie kwestii obszarów chronionych



Planowanie przestrzenne a Natura 2000

Zgodnie z art. 30 ust. 3 uop:

Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego
województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej w części dotyczącej istniejącego lub
projektowanego obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń
tych planów, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar
Natura 2000.



Planowanie przestrzenne a Natura 2000

Uzgodnienie przed decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu:

 Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 uopizp decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z RDOŚ w
odniesieni do innych niż wymienione w pkt 7 (parki narodowe i ich
otuliny) obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie
przyrody.

 Brak uzgodnienia w przypadku przedsięwzięć, dla których
przeprowadzono OOŚ w trakcie której uzgodniono realizację
przedsięwzięcia z RDOŚ.

 Zgodnie z art. 60 ust. 1 uopizp, art. 53 ust. 4 stosuje się także do
decyzji o warunkach zabudowy.



Art. 33 ust. 3  ustawy o ochronie przyrody

Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian
do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia,
które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a
które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z
tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej
oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie
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.

• Ocenie oddziaływania podlegają nie tylko plany i przedsięwzięcia
lokalizowane w granicach obszaru Natura 2000, ale również
wszelkie działania, które są realizowane poza nimi, a mogą na nie
znacząco oddziaływać.



Art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu
publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym,

i wobec braku rozwiązań alternatywnych,

właściwy miejscowo RDOŚ, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego
urzędu morskiego,

może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się
na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1,

zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do
zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów
Natura 2000.



Art. 34. ust. 2 ustawy o ochronie przyrody

W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy
siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa
w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu:

1) ochrony zdrowia i życia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu
dla środowiska przyrodniczego;
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu
publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.



Zezwolenie z art. 34 uop - postępowanie OOŚ

Art. 35 a ustawy o ochronie przyrody:

W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach
planowanych przedsięwzięć zezwolenie, o którym mowa w art. 34
ust. 1, zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Do decyzji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 i 35 uop.



Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 

wg ustawy OOŚ

Ocena naturowa może być przeprowadzona w
ramach:

- strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
(plany, programy)

- oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(tzw. I i II grupa przedsięwzięć)

- oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000 (tzw. III grupa przedsięwzięć)



Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym 

także na obszary Natura 2000), wymagają projekty (art. 46 1 ustawy OOŚ):

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.



Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

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.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy ooś,

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

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 –
to ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczona do badania
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000



Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (w tym także na obszary
Natura 2000), wymaga realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (art. 59 ust. 1 ustawy OOŚ):

- planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko - grupa I
- planowanego przedsięwzięcia potencjalnie mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko - grupa II, jeżeli stwierdzony zostanie obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 63 ust.
1 – tj. po przeprowadzeniu kwalifikacji/screeningu).

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 prace legislacyjne nad nowym rozporządzeniem o
podziale przedsięwzięć.



Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

przeprowadza się w ramach (art.  61 ust. 1):

1) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,

 Tylko dla planowanych przedsięwzięć z I i II grupy wymagane jest uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2);

1) postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli stwierdzono
taką konieczność – ponowna ocena,

 Tzn. jeżeli konieczność przeprowadzenia ponownej OOŚ została stwierdzona przez
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 – czyli na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia lub jeżeli organ właściwy do
wydania decyzji (pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej) stwierdzi taką konieczność.



Natura 2000 w ramach OOŚ

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa
się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko
(w tym obszary Natura 2000);

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w tym obszary Natura
2000);

3) wymagany zakres monitoringu (w tym dotyczący oddziaływania na
obszary Natura 2000).



Raport w postępowaniu OOŚ

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać m.in.:

- opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania, w tym elementów środowiska objętych ochroną
na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

- opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia,

- opis analizowanych wariantów,

- określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych
wariantów,

- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem
jego oddziaływania na środowisko,

- opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko,



Raport w postępowaniu OOŚ

- 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,

- 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;

Informacje w raporcie powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie
analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru (art. 66 ust 2)



Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

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 (art. 81 ust. 2).



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Przedsięwzięcia z III grupy (art. 59 ust. 2):

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż
przedsięwzięcie z I i II grupy wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

1) przedsięwzięcie 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 oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

• Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy OOŚ:

ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadza
się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art.
96 ust. 1 (np. pozwolenia na budowę), jeżeli obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został
stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 – brak decyzji środowiskowej.

 Zgodnie z art. art. 62 ust. 2 ustawy OOŚ:

w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływanie przedsięwzięć na obszary
Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie
przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000 (rozdział 5 dział V ustawy OOŚ)

Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji
przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed
wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 96 ust. 1).

Do decyzji tych należą w szczególności (katalog otwarty):

- 15 decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1-15,

- inne, np:

- zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie
ustawy o ochronie przyrody,

- pozwolenie wodnoprawne, inne niż na wykonanie urządzeń wodnych –
wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne (…).



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Jeżeli w wyniku „rozważenia” organ uzna, że dane przedsięwzięcie może
potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu
miejscowo RDOŚ (art. 96 ust. 3) m. in:
1) wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej;

2) karty informacyjnej przedsięwzięcia (patrz art. 3 ust. 1 pkt 5);

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

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji geologicznej , zamiast kopii mapy
ewidencyjnej, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony, albo informacji o jego braku (nie dotyczy m. in. dróg publicznych, linii kolejowych).



Karta informacyjna przedsięwzięcia

Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ- Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
zawiera 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.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

RDOŚ, po otrzymaniu dokumentów, stwierdza w drodze postanowienia
(art. 97):

1) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000 – jeżeli stwierdził, że nie będzie znacząco
oddziaływać na ten obszar,

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000 – jeżeli stwierdził, że może znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000.

Na postanowienie, stwierdzające potrzebę oceny, przysługuje zażalenie
(art. 97 ust. 7).



Raport naturowy

W postanowieniu, stwierdzającym potrzebę oceny, RDOŚ nakłada obowiązek
przedłożenia, w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i określa zakres tego raportu. W tym
przypadku stosuje się przepisy art. 68 (art. 97 ust. 3).

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 4).



Raport OOŚ a raport naturowy (OON)

Raport OOŚ:
- obejmuje całość środowiska,
- jego zakres jej określony w art. 66 ustawy OOŚ,
- musi się także odnosić do obszarów Natura 2000 (art. 66 ust. 2).

Raport OON:
- obejmuje tylko kwestie związane z konkretnym obszarem Natura
2000 (lub obszarami), odnosząc się do jego przedmiotów ochrony.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar
Natura 2000 (art. 98 ust. 1).

RDOŚ wydaje postanowienie w terminie 45 dni od dnia otrzymania
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 98
ust. 7).

Do postanowienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 Kpa:

- brak 2 tyg. terminu na zajęcie stanowiska,

- brak możliwości zażalenia,

- brak konieczności zawiadamiania stron o przyczynach zwłoki,

- brak zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Art. 98 ust. 2 - RDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia,
jeżeli:

1) z oceny oddziaływania wynika, że przedsięwzięcie nie
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;

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



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Jeżeli z oceny oddziaływania wynika, że
przedsięwzięcie może znacząco negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000, i jeżeli nie
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o
ochronie przyrody, RDOŚ odmawia uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 98 ust. 3) –
brak zażalenia.



Udział społeczeństwa w trakcie OON

Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, RDOŚ
występuje do organu prowadzącego postępowanie główne,
o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, przekazując
temu organowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 (art. 98 ust. 4).

Organ prowadzący postępowanie przekazuje RDOŚ zgłoszone
przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była
przeprowadzona (art. 98 ust. 5)

RDOŚ rozpatruje uwagi i wnioski (art. 98 ust. 6).



Uzasadnienie

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 o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w
jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Postanowienie RDOŚ wiąże organ właściwy do wydania decyzji,
o której mowa w art. 96 ust. 1 (art. 100).

Właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w art. 96 ust. 1,
uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w
postanowieniu RDOŚ (art. 101 ust. 1).

W decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, właściwy organ , w przypadku
gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
wynika potrzeba:

1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność
wykonania tej kompensacji;

2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wynika, że przedsięwzięcie może
znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura
2000, organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa
w art. 96 ust. 1, 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.



Wymogi dotyczące obszarów Natura 2000 a 
wymogi ochrony przyrody

1. Inne obszarowe formy ochrony przyrody (parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) i zakazy ich
dotyczące.
2. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub przeprowadzenie
OON nie zwalnia z obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na
odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków chronionych.
3. Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót zmieniających
stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach
przyrodniczych, o której mowa w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.



Zasady oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 i kluczowe zagadnienia



Ocena z punktu widzenia celów ochrony obszaru Natura 2000 (w tym
integralność obszaru).

Ocena zgodnie z zasadą przezorności:

 procedurę oceny przeprowadza się nie tylko w przypadku pewnego
wystąpienia znaczącego oddziaływania, ale również gdy istnieje podejrzenie
jego wystąpienia,
 wątpliwości muszą być interpretowane na korzyść ochrony środowiska, a nie
na korzyść inwestycji.

Ocena wpływu samej inwestycji oraz w powiązaniu z innymi planami lub
projektami (oddziaływanie skumulowane).

Zasady oceny oddziaływania na obszary Natura 2000



Etapy oceny naturowej

Etap I – ocena wstępna (screening/kwalifikacja)

Etap II – ocena właściwa

Etap III – kwestia braku alternatyw

Etap IV – Nadrzędny Interes Publiczny i kompensacja
przyrodnicza

Etapy II, III i IV - w ramach pełnego postępowania OOŚ lub
OON (z raportem i udziałem społeczeństwa)



Etap I – ocena wstępna (screening)

Oceną wstępną objęty powinien być każdy plan i przedsięwzięcie niezależnie od
lokalizacji względem obszarów Natura 2000.

Ocena wstępna powinna obejmować:
- opis przedsięwzięcia (wielkość, eksploatacja, realizacja, charakter),
- opis obszaru (środowiska przyrodniczego) – komponenty środowiska, procesy
zachodzące, drogi migracji ptaków, drogi migracji zwierząt,
- identyfikacja negatywnego oddziaływania,
- ocena jego znaczenia/wielkości – dla siedlisk i/lub gatunków, integralność
obszaru,
- stan przedmiotów ochrony w obszarze, oceniony w ramach monitoringu i
nadzoru (jeżeli taka ocena została wykonana).

 Jeśli wpływ jest znaczący lub istnieje podejrzenie, że może być znaczący
(zasada ostrożności) - etap II



Możliwość oddziaływania na siedliska i gatunki 

Biorąc pod uwagę:

 rodzaj obszaru Natura 2000 (OSO, SOO), jego wielkość, cele ochrony

 lokalizację inwestycji (w obszarze/poza obszarem N2000)

 rodzaj inwestycji i jej skalę (liniowa, punktowa / zasięg oddziaływania)

 charakter prowadzonych prac niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym prace 

przygotowawcze

 potencjalne generowane oddziaływanie ( np. emisja hałasu, fizyczne zajecie 

siedliska)

 rodzaj zaburzenia i jego skala (czasowe / stałe zniszczenie płatów siedlisk 

przyrodniczych i/lub siedlisk gatunków)

 rodzaj siedlisk i/lub gatunków poddanych zaburzeniu (siedliska wrażliwe na wszelkie 

zmiany np. stosunków wodnych)



Etap II – ocena właściwa

Analiza i ocena wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000:
- najczęściej potrzebne badania terenowe (inwentaryzacja przyrodnicza)
- bierzemy pod uwagę integralność obszaru – strukturę, funkcje i cele ochronne

obszaru Natura 2000 oraz spójność sieci

Określenie oddziaływań:
- etap realizacji,
- etap eksploatacji,
- oddziaływania pośrednie,
- oddziaływanie skumulowane.

Stwierdzenie negatywnego oddziaływania - propozycja działań minimalizujących
pozwalających wyeliminować/ograniczyć negatywne oddziaływania

Brak znaczącego negatywnego oddziaływania – podjęcie pozytywnych decyzji
administracyjnych (zgoda na przedsięwzięcie)

Stwierdzenie znaczącego negatywnego oddziaływania – etap III



Znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000

Art. 3 ust.1 pkt17 ustawy OOŚ (korelacja z art. 33 ust. 1 uop):

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,

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.



Znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000

 działania powodujące długotrwały spadek liczebności populacji,

 działania powodujące zmniejszenie zasięgu występowania gatunku,

 działania powodujące zmniejszenie powierzchni siedliska przyrodniczego
bądź obszaru,

 działania zmieniające strukturę zbiorowiska (składu gatunków),

 działania powodujące bezpośrednie lub pośrednie zmiany w fizycznej jakości
środowiska (w tym warunków hydrologicznych) lub siedliska przyrodniczego
wewnątrz obszaru,

 działania powodujące zmiany w spójności jednego lub kilku obszarów Natura
2000 (np. tworzące bariery ekologiczne pomiędzy obszarami, siedliskami lub
zmniejszające zdolność obszaru do pełnienia funkcji „źródła” dla migrujących
i emigrujących gatunków),



Etap III – kwestia braku alternatyw

Ustalenie, czy istnieją rozwiązania alternatywne:
 alternatywy proponowane przez wykonawcę
 alternatywy proponowane przez kompetentne władze
 alternatywy proponowane przez inne zainteresowane strony (np. NGO)

Może to być np. wariantowanie lokalizacji lub przebiegu, skali lub wielkości
przedsięwzięcia, metod budowy, technik eksploatacji, itp.

Kryteria ekonomiczne nie mogą być postrzegane jako nadrzędne nad kryteriami
ekologicznymi.

Ocena alternatyw pod kątem ich oddziaływania na obszar Natura 2000 wg tych
samych kryteriów.

Ocena alternatyw, w tym ustalenie ich braku – to obowiązek kompetentnych
władz.

 Jeśli nie istnieją rozwiązania alternatywne – etap IV



Etap IV – NIP i kompensacja przyrodnicza

1. Pytania o NIP:
- czy przedsięwzięcie wypełnia wymogi nadrzędnego interesu
publicznego?
- czy jest wpływ na siedliska i gatunki priorytetowe?
- jakie są przesłanki interesu publicznego?

2. Decyzja o zastosowaniu działań kompensujących: propozycja i ocena
pod względem:
- adekwatności względem strat
- wyboru miejsca realizacji
- pewności wdrożenia

3. Konieczność włączenia KE do procesu oceny:
- informacja o zastosowanych kompensacjach
- opinia o zaproponowanych kompensacjach



Nadrzędny Interes Publiczny (NIP)

- ochrona fundamentalnych wartości związanych z życiem obywateli: zdrowie
ludzkie, bezpieczeństwo publiczne, korzystne skutki o podstawowym znaczeniu
dla środowiska,

- spełnienie celów interesu społecznego i gospodarczego, np. wypełnienie
obowiązków związanych z usługami publicznymi: transport, energia,
komunikacja, usługi komunalne,

- określone przez władze krajowe uzasadnione cele polityki społeczno-
gospodarczej: zdrowie, edukacja, usługi komunalne,

- oparty na dowodach,

- ma względy przeważające w stosunku do obszaru chronionego,

- ma charakter długofalowy,

- inwestycje celu publicznego nie są automatycznie inwestycjami
wynikającymi z wymogów NIP.



Nadrzędny Interes Publiczny (NIP)

Przedsięwzięcia związane z produkcją energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych nie wynikają z wymogów NIP.

„Inwestycja ta, będąca indywidualnym przedsięwzięciem gospodarczym
skarżącego, nie stanowi bowiem emanacji nadrzędnego interesu publicznego
określonego w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nawet z racji
stworzenia w ten sposób miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Nie każde
bowiem przedsięwzięcie gospodarcze lub społeczne stanowi realizację
nadrzędnego interesu publicznego, a tylko takie, które z racji swej użyteczności
ale i zarazem konieczności, podejmowane jest z pożytkiem dla całego
społeczeństwa, gdzie pożytek ten zasługuje w powszechnej opinii na
osiągnięcie nawet kosztem jego uciążliwości wobec środowiska przyrodniczego,
przy zapewnieniu jednak stosownej kompensacji przyrodniczej w maksymalnym
stopniu ograniczającej tę uciążliwość”.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2008 r., sygn. akt: IV SA/Wa 672/08.



Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza jest to zespół działań
obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub
tworzenie skupień roślinności, prowadzących do
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym
terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku
przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów
krajobrazowych (art. 3. ust. 1 pkt 8 POŚ).



Przykłady działań kompensujących

 odtwarzanie siedliska przyrodniczego / siedliska gatunku w innym miejscu obszaru
Natura 2000

 poprawę stanu pozostałych zasobów siedliska przyrodniczego / siedliska gatunku w
obszarze Natura 2000

 odtwarzanie siedliska przyrodniczego / siedliska gatunku w innym obszarze Natura
2000 lub w miejscu, które będzie następnie włączone do sieci Natura 2000

 tworzenie siedlisk zastępczych gatunku w obszarze Natura 2000 i przenoszenie
gatunku na takie siedliska

 przywracanie ciągłości ekologicznej siedliska gatunku, likwidowanie barier
ekologicznych dla gatunku na dawnych obiektach

 reintrodukcja gatunku lub restytucję i wzmacnianie populacji gatunku

 poprawa bazy pokarmowej dla gatunku

 ograniczanie (innych) zagrożeń dla gatunku (np usuwanie gatunków inwazyjnych)

 włączenie do sieci nowych obszarów Natura 2000, przywracających utraconą spójność
sieci, jeśli sieć została utworzona



Zasady kompensacji „naturowej”

 zachowanie proporcji w stosunku do siedlisk i gatunków
podlegających negatywnym oddziaływaniom zalecane powyżej 1:1

 ten sam region biogeograficzny w obrębie państwa
 najbliższa odległość od miejsca szkody,
 zapewnienie funkcji obszaru kompensacji porównywalnych do funkcji

spełnianych pierwotnie
 dostosowanie do konkretnego negatywnego oddziaływania na dane

gatunki i siedliska (odpowiednia do straty wywołanej inwestycją)
 określony harmonogram realizacji: terminy, monitoring
 zabezpieczenie prawne i finansowe działań,
 musi być skuteczna i wykonalna
 koszty działań kompensacyjnych ponosi inwestor (mogą być

sfinansowane ze środków UE jako koszt kwalifikowany)



Ustalenie kompensacji „naturowej”

Art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody:

Wydając zezwolenie*, o którym mowa w art. 34 ust. 1, właściwy miejscowo

regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor
właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie
do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura
2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji
przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie później niż w terminie

rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie.

* decyzja o środowiskowych uwarunkowanich/uzgodnienienie RDOŚ



Kompensacja naturowa a kompensacja zwykła

Kompensacja naturowa jest konieczna w przypadku zgody na
przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura
2000 i obowiązek jej wykonania może być nałożony tylko wtedy gdy w trakcie
OOŚ lub OON zostanie zidentyfikowana taka potrzeba.

ALE

Zgodnie z art. 75 ust. 3 i 5 Prawa ochrony środowisko:
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy

podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w
szczególności przez kompensację przyrodniczą,

- wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć,
dla których przeprowadzone było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, określa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inne
decyzje, przed wydaniem których została przeprowadzona ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.



Ocena naturowa

NA107IT

1. Czy istnieje prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na obszary N2000? 
(Screening) – etap I

TAK Ocena oddziaływania – etap II

2. Czy przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 
2000? 

TAK Ocena możliwości alternatywnych – etap III

3. Czy udowodniono brak alternatyw?

TAK

Działania kompensujące (i poinformowanie KE)



• Wykazano NIP przy braku oddziaływania na siedliska/gatunki priorytetowe

Wykazano NIP przy oddziaływaniu na siedliska/gatunki priorytetowe - NIP 
związany ze zdrowiem ludzkim, bezpieczeństwem publicznym lub korzyściami dla 
środowiska naturalnego o  podstawowym znaczeniu

Opinia Kom. Eur. i działania kompensujące


Wykazano NIP przy oddziaływaniu na siedliska/gatunki priorytetowe - inne 
przyczyny nadrzędnego interesu publicznego



Działania kompensujące (i poinformowanie Komisji 
Europejskiej)

Ocena możliwości alternatywnych – etap III

Ocena NIP – etap IV



Wytyczne Komisji Europejskiej

Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia art. 6 dyrektywy
siedliskowej 92/43/EWG - 2000 r.

Dokument przewodni dotyczący art. 6(4) dyrektywy siedliskowej -
styczeń 2007 (korekta wytycznych z 2000 r.)

Podręcznik oceny planów i przedsięwzięć mających znaczący wpływ na
obszary Natura 2000 - wskazania metodologiczne dotyczące przepisów
art. 6(3) i 6(4) dyrektywy siedliskowej - 2001 r.

Wytyczne dostępne w języku polskim:
www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm



Wytyczne GDOŚ

Podręczniki międzysektorowe dla podmiotów lokalnych i zarządców obszarów Natura
2000 opracowane podczas realizacji projektu „Komunikacja, świadomość społeczna i
wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000”:

„Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”,

„Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych”,

„Natura 2000 a gospodarka wodna”,

„Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000”,

„Natura 2000 w leśnictwie”, „Natura 2000 i Społeczeństwo”, „Natura 2000 i Akwakultura”.

„Postępowania administracyjne w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na
środowisko" - Zeszyty metodyczne GDOŚ Nr 1 - materiał dotyczący procedury oceny
oddziaływania na środowisko wraz z wzorami wniosków, postanowień i decyzji.

Wytyczne dostępne na stronie GDOŚ:

www.gdos.gov.pl/biblioteka/publikacje



Najczęstsze nieprawidłowości przy ocenie 
wpływu inwestycji na obszary Natura 2000

- nieprawidłowości w opisie stanu faktycznego oraz w opisie zamierzenia,

- ogólne przedstawienie wpływu bez podania szczegółowych wartości,

- nieprawidłowości w opisie oddziaływań,

- zła interpretacja nadrzędnego interesu publicznego lub jej brak,

- brak analizy rozwiązań alternatywnych lub nieprawidłowe wariantowanie,

- mylenie działań minimalizujących z działaniami kompensacyjnymi,

- niedostosowanie działań kompensacyjnych do poniesionych strat,

- założenie, że kompensacja przyrodnicza zostanie wykonywana po realizacji
przedsięwzięcia.

W większości powyższe nieprawidłowości mają swoje źródło w nierzetelnym
raporcie OOŚ/OON.



Nieprawidłowości w opisie zamierzenia oraz 
w opisie stanu faktycznego  

- dzielenie przedsięwzięć
- zbyt ogólne i nieprecyzyjne informacje o przedsięwzięciu (skala, lokalizacja,
opis procesów w trakcie eksploatacji, metody i harmonogram budowy)
- niewłaściwe zdefiniowany zakres przestrzenny analiz,
- ogólne informacje o stanie środowiska, często opis właściwy dla bardzo
dużego obszaru, bez szczególnego uwzględnienia terenu, na którym
bezpośrednio realizowane ma być przedsięwzięcie
- niedostateczna ocena występowania siedlisk i gatunków
- brak inwentaryzacji przyrodniczej albo nieaktualna lub niekompletna
inwentaryzacja
- inwentaryzacja wykonana nieprawidłowo (zbyt krótki lub niewłaściwie dobrany
okres badań terenowych, zbyt mały obszar objęty badaniami, wybiórcze badania
terenowe – tylko ssaki)
- niewiarygodne dane – materiały źródłowe
- brak map i innych graficznych prezentacji albo ich nieczytelność



Budowa MEW Tylmanowa 

Przedsięwzięcie: Budowa małej elektrowni wodnej na Dunajcu

Oddziaływanie: Zagrożenie dla gatunków ryb w obszarze Natura 2000
„Środkowy Dunajec z dopływami” (m. in. zmiana reżimu i cofka – zniszczenie
siedlisk, przecięcie korytarza ekologicznego – utrudnienie w migracji).

W raporcie ogólnie i nieprecyzyjnie przedstawiono informacje o przedsięwzięciu
i niemal nie dokonano oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze (brak
inwentaryzacji, brak konkretnych informacji o środowisku przyrodniczym). Nie
uwzględniono, że ten odcinek Dunajca znajduje się w potencjalnym obszarze
Natura 2000 i nie przeanalizowano oddziaływania na ten obszar. Brak
wariantowania i konkretnych propozycji minimalizacji (więcej na ten temat:
http://szkody.eco.pl/download/Tylmanowa.pdf).

Wójt Gminy Ochotnica Dolna wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach we wrześniu 2007 r.

W grudniu 2009 r. GDOŚ wystąpił do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji.





.



Nieprawidłowości w opisie oddziaływania

- analiza wybiórcza – nie wszystkie siedliska/gatunki będące przedmiotem
ochrony są brane pod uwagę
- brak ilościowego oszacowania strat w środowisku przyrodniczym, np.
wskazania wielkości powierzchni, która ulegnie bezpośredniemu lub
pośredniemu zniszczeniu na skutek zajęcia terenu lub w wyniku innego
oddziaływania przedsięwzięcia, np. zmiany stosunków wodnych
- brak oceny wartości przyrodniczej i roli zagrożonych elementów
- pomijanie oddziaływań pośrednich i skumulowanych
- brak analizy istotności oddziaływania w odniesieniu do zasobów danego
elementu w obszarze oraz jego stanu zachowania
- nieprawidłowa ocena istotności oddziaływania
- brak propozycji środków minimalizujących i kompensujących oraz brak analizy
ich skuteczności (strata przed minimalizacją i po)



Wariantowanie przedsięwzięć

Ocena oddziaływania ma umożliwić wskazanie wariantu
najkorzystniejszego z punktu widzenia celów ochrony
obszaru Natura 2000.

Jeżeli przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na
obszar Natura 2000 należy udowodnić brak rozwiązań
alternatywnych.



Wyrok ETS w sprawie C-239/04

„…z akt sprawy nie wynika, by władze portugalskie zbadały trasy
położone poza granicami obszaru (wszystkie rozwiązania
alternatywne przecinały obszar Natura 2000) na zachód od
przywołanych miejscowości, podczas gdy na podstawie informacji
dostarczonych przez Komisję nie sposób było wykluczyć a priori,
że przyjęcie tego rodzaju rozwiązań mogłoby odpowiadać
rozwiązaniom alternatywnym w rozumieniu art. 6(4) dyrektywy
siedliskowej, nawet jeśli, jak podnosi Republika Portugalii, mogły
one powodować pewne trudności”.



Budowa drogi Unisław Śląski - Sokołowsko

Przedsięwzięcie: Budowa nowej drogi między dwoma miejscowościami jako
rozwiązanie problemu dostępności do Sokołowska (zbyt niski przejazd pod linią
kolejową)

Oddziaływanie: Zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w
obszarze Natura 2000 „Góry Kamienne” (m. in. gatunki motyli oraz siedliska
łąkowe, przecięcie korytarza ekologicznego).

W raporcie uznano oddziaływanie za znacząco negatywne na obszar Natura
2000 i zarekomendowano inny wariant (przebudowa skrzyżowania drogi z linią
kolejową). Wskazano również na brak możliwości kompensacji szkód.





Budowa drogi Unisław Śląski - Sokołowsko

Wojewoda Dolnośląski uzgodnił przedsięwzięcie, wskazując na brak możliwych
alternatyw – zażalenie organizacji i uchylenie postanowienia ze wskazaniem na
kwestię braku wariantów. Uznano, że trudności organizacyjne i brak współpracy
między instytucjami nie może być argumentem za brakiem alternatywy.

Analiza wariantowa zlecona przez RDOŚ wykazała co najmniej kilka możliwych
wariantów.

W rezultacie przedsięwzięcie nie może być zrealizowane, ponieważ istnieją
rozwiązania alternatywne. Faktycznym utrudnieniem poprawy dojazdu do
Sokołowska nie jest wiadukt, a problemy z nawiązaniem efektywnej współpracy
pomiędzy zarządcą linii kolejowej (PKP), zarządcą drogi (starostą powiatu
wałbrzyskiego) a gminą Mieroszów.



Obwodnica Augustowa



Budowa obwodnicy miasta Wałcz 
w ciągu drogi krajowej nr 10



Minimalizacja a kompensacja

Działania minimalizujące

- zależne od oddziaływań 
wynikających z projektu, 

- stanowią integralną cześć 
przedsięwzięcia

- wpływają na sposób realizacji 
przedsięwzięcia

Działania kompensujące

- niezależne od projektu

- mają swój sens nawet jeśli dane 
przedsięwzięcie nie byłoby 
realizowane

- wykonana przed terminem realizacji 
działań negatywnych 
dopuszczonych w projekcie –
poprzedza zaistnienie start

Różnica wynika z celu działania
i jego związku z głównym

przedsięwzięciem



Działania minimalizujące

Ograniczają lub wykluczają negatywny wpływ
przedsięwzięcia, np:

 przejścia i przepusty dla zwierząt, przepławki dla ryb,

 ekrany akustyczne (inwestycje liniowe) / nasadzenia
roślinności,

 wygrodzenie drogi,

 prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków, poza
okresem zimowania, przelotu,

 wybór najmniej szkodliwego sprzętu /materiałów/technik
budowlanych,



Przykłady złych warunków minimalizujących

• Na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków bądź zbiorników wodnych, wprowadzić
rozwiązania zabezpieczające przed ich zasypaniem lub zanieczyszczeniem
substancjami chemicznymi.

• Przeanalizować harmonogram prac pod kątem możliwości ich prowadzenia
w obrębie Stawów Łagowskich i w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków
Natura 2000 „Bory Dolnośląskie” poza okresem lęgowym ptaków,
a w korytach rzek oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie poza okresami marzec - maj
październik - listopad

• Rozważyć możliwość odstąpienia od realizacji miejsc obsługi podróżnych MOP Czerna
Północ i MOP Czerna Południe w dolinie Czernej Wielkiej w km 26+150.

• Podjąć wszelkie działania techniczne i organizacyjne zmierzające do ograniczenia
hałasu powodowanego eksploatacją drogi, mające na celu dotrzymanie standardów
jakości środowiska akustycznego na terenach otaczających inwestycję



Przykłady złych warunków minimalizujących

• W porozumieniu ze specjalistą entomologiem zidentyfikować drzewa zasiedlone przez
pachnicę dębową. W przypadku konieczności ich wycięcia pnie przetransportować po
konsultacji ze specjalistą dziedziny ochrony przyrody do odpowiedniego dla tego
gatunku siedliska w dolinie Kwisy lub pozostawić jak najbliżej miejsca wycięcia i
ustawić w pozycji pionowej w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób i mienia

• Wykonać urządzenia wodne zgodnie z ustaleniami pozwolenia wodnoprawnego

• W przypadku występowania gatunków roślin chronionych na trasie autostrady uzyskać
stosowne zezwolenie na zniszczenie stanowisk roślin chronionych bądź przeniesienie
roślin w inne miejsce.

• W związku z budową ujęcia wód powierzchniowych na terenie obszaru Natura 2000:
ograniczyć realizację przedsięwzięcia i wykonywanie prac do czasu poza okresem
rozrodu zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. od 16 października do końca lutego
lub w trakcie sezonu rozrodczego po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Środowiska
na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do gatunków objętych ochroną ścisłą w
trybie przepisów art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.



Przykład złej propozycji kompensacji

W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk -
obniżenia na podłożach torfowych (kod 7150) - stworzyć
w bliskim sąsiedztwie zniszczonych siedlisk, w
porozumieniu ze specjalistą z dziedziny ochrony
przyrody i właścicielami terenu, warunki do rozwoju tego
samego typu siedliska powierzchniach nie mniejszych niż
powierzchnie siedlisk zniszczonych



Przykład nieprawidłowego zapisu odnośnie 
kompensacji w decyzji środowiskowej 

„W przypadku realizacji MOP Czerna Północ i MOP Czerna Południe w dolinie Czernej
Wielkiej w km 26+150, co doprowadzi do zniszczenia dalszej części nizinnych i
podgórskich łąk użytkowanych ekstensywnie (kod 6510) - zlokalizowanych w dolinie
Czernej Wielkiej na północ od Czernej kosić w porozumieniu z właścicielami terenu
pozostałe na tym obszarze łąki. Koszenie wykonywać w sierpniu przez okres trwania
realizacji przedsięwzięcia oraz w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji autostrady”.

- dwa błędy:

1) zostawiono decyzję odnośnie wybudowania MOPów inwestorowi

2) zaproponowano działania bez wcześniejszego ustalenia możliwości ich
realizacji (brak uzgodnień z właścicielami działek przed wydaniem decyzji), w
konsekwencji inwestor nie może wypełnić tego warunku



Dobry raport OOŚ/OON

Przygotowanie rzetelnego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz

prawidłowo przeprowadzony udział społeczeństwa stanowią o jakości
decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach, a w konsekwencji o
absorpcji środków unijnych

Jakość raportu wpływa na obniżenie kosztów inwestycji:
- przyspieszenie procedur (brak wezwań do uzupełnienia, brak ponownej

oceny)
- optymalny dobór urządzeń ochrony środowiska oraz innych

działań minimalizujących i kompensujących

Najważniejsze czynniki wpływające na jakość raportu:
- znajomość prawa z zakresu OOŚ/OON oraz innych regulacji

środowiskowych
- właściwie dobrany zespół specjalistów



Kwestia obszarów Natura 2000 we wniosku 
o dofinansowanie ze środków unijnych



F.4. Ocena wpływu na obszary Natura 2000

F.4.1. Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub 
które mają być objęte siecią NATURA 2000?

Tak, w takim przypadku

(1) Proszę przedstawić streszczenie wniosków wynikających z odpowiednich ocen 
przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG141

POLE TEKSTOWE

(2) Jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 
4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacja na temat projektów, które mogą 
wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji 
(DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG142”.

Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwą instytucję 
zaświadczenie z załącznika Ib.

Załącznik Ia – formularz do wniosku o 
dofinansowanie w zakresie OOŚ



Załącznik Ia – formularz do wniosku 
o dofinansowanie w zakresie OOŚ

TAK

-Istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie z gr. I, II, III może znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000

-Przeprowadzono ocenę zgodnie z art. 6.3 lub równorzędną

 Pkt 1

-ocena wykazała brak znaczącego oddziaływania, w tym po zastosowaniu działań 
minimalizujących

-Wypełniamy pole tekstowe (opis procedury i wnioski z postępowania) 

 Pkt 1 i Pkt 2

-Ocena wykazała znaczące oddziaływanie, ale spełnione zostały warunki określone w 
art. 34 ust. 1 lub 34 ust 2 uop

-Wypełniamy pole tekstowe (opis procedury i wnioski z postępowania) 

-Załączamy kopię formularza do informowania KE zgodnie z art. 6 ust. 4 DS (art. 35 ust. 
6 uop) uzyskaną w GDOŚ.



Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000

Organ odpowiedzialny _____________________

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu _____________________

który ma być zlokalizowany w _____________________

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 z następujących 

powodów:

POLE TEKSTOWE

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy

92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej)

ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): ____________________

Podpis: ____________________

Nazwisko: ____________________

Stanowisko: ____________________

Organ: ____________________

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000)

Pieczęć urzędowa:



Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000

NIE

- nie istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie 
może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i 
nie było konieczne przeprowadzenie oceny zgodnie z 
art. 6. 3 dyrektywy siedliskowej lub równorzędnej



Dziękuję za uwagę


