„Wykonano
na zlecenie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”

„Zmiany w procedurze ocen
oddziaływania na środowisko
– 2017”
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PROCEDURA OOŚ

ZMIANY

Na poziomie aktów prawa UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko - dyrektywa 2011/92/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE
z dnia 16 kwietnia 2014 r. – dyrektywa 2014/52/UE
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PROCEDURA OOŚ
Poziom krajowy:

ZMIANY

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”
ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy ooś oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936)
zasadnicze zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r.
art. 519 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. 2017 r., poz. 1566)
przepisy zawarte w nowym prawie wodnym odnoszące się do
procedury OOŚ zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
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Lista tematyczna zmian w OOŚ
Z •
•
M •
•
I •
•
A •
•
N •
•
Y •

Wniosek o wydanie DŚU – kompletność
Właściwość organów do wydania DŚU i współdziałania
KIP i kryteria orzekania o obowiązku OOŚ
Wymogi dotyczące autorów raportu ooś
Wymogi dot. autorów raportu o oddziaływaniu na Natura 2000
Zakres Raport OOŚ – wymogi / analiza wariantów
Udział społeczeństwa, uprawnienia organizacji ekolog. i społ.
Treść DŚU i jej moc prawna
Analiza porealizacyjna
Egzekucja i kary administracyjne
Inne zmiany
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Przedsięwzięcia podlegające OOŚ
– podział na dwie grupy
Na podstawie:
art. 60 ustawy ooś,
oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. Nr 71) – dalej w skrócie: „rozporządzenie ooś”
ustawodawca podzielił przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko (tylko dla takich wydaje się Decyzję o Środowiskowych
Uwarunkowaniach - DŚU) na dwie grupy:
Grupa I:
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko = GRUPA I
= § 2 rozporządzenia ooś te przedsięwzięcia wymagające oceny z mocy prawa
Grupa II:
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko =
GRUPA II = § 3 rozporządzenia ooś - te przedsięwzięcia mogą wymagać OOŚ
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Przedsięwzięcia podlegające OOŚ
– obowiązek uzyskania DŚU
Obowiązek uzyskania DŚU:
WARUNEK I – przed wydaniem „decyzji inwestycyjnych”
w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 23 oraz art. 72 ust. 1a ustawy ooś;

określonych

WARUNEK II – w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
(KWALIFIKACJA przedsięwzięcia do Grupy I lub Grupy II )
!!!! Aby istniała konieczność uzyskania DŚU wystarczy, aby spełniony był
wyłącznie WARUNEK II !!!
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OOŚ w procesie inwestycyjno-budowlanym
Decyzja o
środowiskowych
uwarunkowaniach

Decyzja o
warunkach
zabudowy (WZ)

Złożenie i weryfikacja
raportu OOŚ / opinie i
uzgodnienia organów
wyspecjalizowanych /
udział społeczeństwa

prace
przygotowawcze /
badania i analizy do
projektu
budowlanego

Analizy i opracowanie
Raportu OOŚ
Badania środowiskowe /
Inwentaryzacja
przyrodnicza
Postanowienie o potrzebie
OOŚ i/lub zakresie raportu
OOŚ
Złożenie wniosku o
wydanie DŚU wraz z KIP
może być poprzedzone
inwentaryzacją
przyrodniczą

Inne decyzje/pozwolenia
m.in.:
- pozwolenie wodnoprawne

DSU
WZ
INNE
DECYZJE

Projekt
budowlany

Oświadczenia o
posiadanym tytule do
nieruchomości

Ewentualnie
ponowna OOŚ uzgodnienie
środowiskowych
warunków realizacji
Pozwolenie na
budowę

Wniosek o wydanie DŚU - art. 74 ustawy ooś + wymogi k.p.a.
1. Opłata Skarbowa - dowód uiszczenia opłaty
• za wydanie DŚU 205 zł (+ za każde złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy 17 zł)

2. Dokumenty uprawniający do reprezentacji
• wyciąg z KRS / umocowanie do działania / pełnomocnictwo - oryginały lub poświadczone za
zgodność z oryginałem odpisy

3. KIP albo Raport ooś
4. Poświadczona mapa ewidencyjna
• poświadczona przez właściwy organ – najczęściej Starosta.
• obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

5. Wypisy z rejestru gruntów lub inny dokument
• wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron
postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione:
numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

6. Mapa + jej zapis w formie elektronicznej !!! nowy załącznik !!!
•W skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

7. Wypis i wyrys z MPZP lub inf. od wł. organu o braku MPZP - gdy RDOŚ wydaje DŚU
– nie dot. drogi publicznej, linii kolejowej, i.in. wymienionych w art 74 ust. 1 pkt 5

8. W przypadku inwestycji drogowych w trybie ZRID - wykaz działek, gdzie ma być
prowadzona wycinka drzew - nowy załącznik
9. Analiza kosztów i korzyści - dot. jednostek wytwórczych o mocy nominalnej cieplnej powyżej
9 20
MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej - nowy załącznik

Załączniki do wniosku o wydanie DŚU
Ważne !!!
Należy zwrócić uwagę na formalno-prawny charakter dołączanych
do wniosku o wydanie DŚU załączników:
nie mogą być to skany, ksera – takie załączniki nie wypełniają
formalnoprawnych wymogów dot. określonych dokumentów.
Przykład :
art. 33 § 3 k.p.a.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa.
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą
sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych
dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej
może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu stron.
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Załączniki do wniosku o wydanie DŚU
Ważne !!!

Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli
jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
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Załączniki do wniosku o wydanie DŚU
Ważne !!!
Art. 73 ust. 1 [Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach]
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji
przedsięwzięcia.
art. 61 § 3 k.p.a.

Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia
żądania organowi administracji publicznej.
Należy przy tym wskazać, że wszczyna postępowanie w sprawie (np. wydania DŚU)
kompletny wniosek (żądanie określenia środowiskowych uwarunkowań wymaga
przedłożenia załączników określonych w art. 74 ustawy + wymogi z k.p.a. + opłaty)
– następuje poprzez złożenie wniosku składającego się z wymaganych prawem
załączników.
Braki formalne wniosku usuwane są w trybie: art. 64 § 2 k.p.a.
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Wniosek o DŚU – załączniki nowe wymogi
Art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy ooś – DODATKOWA MAPA

Do wniosku (…) należy dołączyć:
mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
• Celem wprowadzenia nowego załącznika do wniosku o wydanie DŚU:
jest ułatwienie ustalenia kręgu stron przed wszczęciem postępowania poprzez
zestawienie treści tej mapy z wymaganą kopią mapy ewidencyjnej
(art. 74 ust. 1 pkt 3), i wypisem z ewidencji gruntów lub innego dokumentu
(art. 74 ust. 1 pkt 6).
• Ma to być mapa, czyli rysunek który sporządza się według określonych zasad
kartograficznych (w wersji papierowej i zapisem mapy w formie
elektronicznej) !!!! Nie może to być dowolny załącznik graficzny !!!
• Czytelna mapa umożliwiająca weryfikację planowanego
usytuowania
przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływań w celu ustalenia stron
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Wniosek o DŚU – załączniki nowe wymogi
Art. 74 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś – Wykaz działek
Do wniosku (…) należy dołączyć:
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do
prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince
drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
• Wymóg dołączania nowego załącznika do wniosku o DŚU: dotyczy jedynie
inwestycji drogowych, planowanych do prowadzenia w oparciu o Zezwolenie
na Realizację Inwestycji Drogowych (w skrócie: ZRID).
• Dotyczy przypadku, gdy w ramach inwestycji drogowej planowane są prace
przygotowawcze polegające na wycince drzew - zmiana skorelowana
z możliwością orzekania w ramach DŚU o zakresie wycinki w ramach prac
przygotowawczych przy inwestycjach drogowych prowadzonych w trybie
ZRID
• wskazanie działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych,
stanowi podstawę do wykonania prac polegających na wycince drzew
i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, jak
i przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach Lasów Państwowych
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Wniosek o DŚU – załączniki nowe wymogi
Art. 74 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś – Analiza kosztów i korzyści

Do wniosku (…) należy dołączyć:
analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
• Wymóg dołączania nowego załącznika w postaci analizy kosztów i korzyści:
dotyczy jedynie jednostek wytwórczych o mocy nominalnej cieplnej powyżej
20 MW, oraz sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.
• Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawo energetyczne: Przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę
lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej
o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci
chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub
znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej,
mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów
oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie
ogrzewania i chłodzenia, zwaną dalej "analizą kosztów i korzyści”.
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Wniosek o DŚU - grupa I
1. Opłata Skarbowa - dowód uiszczenia
2. Dokumenty uprawniające do reprezentacji
• oryginały albo poświadczone odpisy

3. KIP albo raport ooś
• Złożenie KIP i faza ustalenia zakresu raportu ooś jest obligatoryjna dla przedsięwzięć z I grupy,
gdy przedsięwzięcie z I grupy może powodować transgraniczne oddziaływanie
• W pozostałych przypadkach złożenie KIP w celu określenia zakresu raportu ooś dla przedsięwzięć z I grupy jest
fakultatywne

4. Poświadczona mapa ewidencyjna
• Przedkładana razem z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu ooś dla przedsięwzięć z Grupy I, gdy
stron postępowania jest nie więcej niż 20 (20 i mniej niż 20 stron) / gdy stron postępowania jest
powyżej 20 – wówczas mapa ewidencyjna może być przedłożona z raportem OOŚ, czyli już po wydaniu
postanowienia o zakresie raportu OOŚ
• Gdy inwestor wraz z wnioskiem składa raport OOŚ to składa także poświadczoną mapę ewid.

5. Wypisy z rejestru gruntów lub inny dokument
• Przedkładane na takich samych zasadach jak w przypadku poświadczonej mapy ewidencyjnej

6. Mapa + jej zapis w formie elektronicznej – art. 74 ust. 3a
• NOWY ZAŁĄCZNIK

7. Wypis i wyrys z MPZP lub inf. o braku mpzp - gdy DŚU wydaje RDOŚ
nie dot. drogi publ., linii kolejowej, p.powodziowych, i.in. wymienionych w art 74 ust.1pkt 5
8. Wykaz działek - wycinka drzew tylko inwestycje drogowe w trybie ZRID;
9. Analiza kosztów i korzyści - dot. jednostek wytwórczych o mocy nominalnej
cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.
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Wniosek o DŚU – grupa II
1. Opłata Skarbowa - dowód uiszczenia
2. Dokumenty uprawniające do reprezentacji
• oryginały albo poświadczone odpisy

3. KIP
4. Poświadczona mapa ewidencyjna
• Przedkładana razem z wnioskiem o wydanie DŚU dla przedsięwzięć z Grupy II, gdy stron postępowania
w sprawie wydania DŚU jest nie więcej niż 20 (20 i mniej niż 20 stron),
• Gdy stron postępowania jest powyżej 20 – wówczas poświadczoną mapę ewidencyjną przedkłada się:
1.Razem z raportem OOŚ,
gdy wydano postanowienie o obowiązku OOŚ, albo
2. W terminie 14 dni od dnia, w którym rzeczone postanowienie stało się
ostateczne gdy nie organ właściwy do DŚU wydał postanowienie o braku potrzeby OOŚ.

5. Wypisy z rejestru gruntów lub inny dokument
• Przedkładane na takich samych zasadach jak poświadczona mapa ewidencyjna

6. Mapa + zapis mapy w formie elektronicznej
• W skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie - art. 74 ust. 3a !!! Nowy załącznik !!!

7. Wypis i wyrys z MPZP lub inf. od wł. organu o braku MPZP - gdy DŚU
wydaje RDOŚ nie dot drogi publ, linii kolejowej, p.powodziowych, i.in. wymienionych w art 74 ust. 1 pkt 5
8. Wykaz działek, gdzie wycinka drzew dot. tylko inwestycje drogowe w trybie ZRID);
9. Analiza kosztów i korzyści – dot. jednostek wytwórczych o mocy nominalnej cieplnej
powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej
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Wniosek o wydanie DŚU – podsumowanie załączniki
Opłata Skarbowa - dowód uiszczenia opłat
Dokumenty uprawniające do reprezentacji
• - oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy (zasadniczo przez notariusza)

Raport ooś / KIP
Poświadczona mapa ewidencyjna
• obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca
obszar, na który będzie oddziaływać P.

Wypisy z rejestru gruntów lub inny dokument
• wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron
postępowania , obejmujące tereny jak poświadczona mapa ewidencyjna i mapa (nowy załącznik)

Mapa + forma elektronicznej ! Nowy załącznik !
Wypis i wyrys z MPZP lub inf. o braku MPZP, gdy DŚU wydaje
RDOŚ -nie dot. drogi publ., linii kolejowej i innych wym. w art 74 ust.1 pkt 5

Fakultatywnie: wykaz działek gdzie wycinka drzew
• dotyczy tylko budowy dróg w oparciu o ZRID

Analiza kosztów i korzyści
• Dotyczy jednostek wytwórczych o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW,
sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)
KIP to podstawowy dokument wstępnej OOŚ
przedsięwzięcia i jego oddziaływań na środowisko.

zawierający

opis

Na podstawie KIP organy administracji publicznej uczestniczące
w postępowaniu OOŚ - orzekają w przedmiocie OOŚ i zakresie raportu OOŚ.
Treść KIP określa 62a ustawy ooś (omówiona na kolejnych slajdach)
Na jakości jej wykonania mają przede wszystkim wpływ następujące czynniki:
-opis ustaleń z poprzedzających wykonanie KIP wizji lokalnej / inwentaryzacji;
-poziom szczegółowości poruszanych zagadnień;
-spójność danych w tym korelacja opisu z kryteriami zawartymi w art. 63
ust. 1 ustawy ooś.

KIP podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów –
kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Nadal KIP może sporządzić każdy, nie ma obowiązku składania wraz z KIP
oświadczenia o spełnianiu wymogów dotyczących wykształcenia,
doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
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Treść KIP - kryteria orzekania o potrzebie OOŚ
i określenie zakresu raportu
Art. 62a ust. 1 ustawy ooś – wymogi KIP
„KIP powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym
przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63
ust. 1 lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o: (…)”

Treść KIP ma stanowić podstawowy punkt odniesienia dla badania
kryteriów zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś na podstawie których
zapadają rozstrzygnięcia: w przedmiocie potrzeby OOŚ dla przedsięwzięć
z grupy II oraz/lub ewentualnego określania zakresu raportu ooś
(zarówno dla przedsięwzięć z grupy II, jak i dla przedsięwzięć z grupy I).
Na kolejnych slajdach przykłady odniesień do kryteriów z art. 63 ust. 1
ustawy ooś.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…): 1) rodzaju, skali
i usytuowania przedsięwzięcia, (…)”:
Dane o rodzaju, skali i cechach przedsięwzięcia:
 Parametry i elementy przedsięwzięcia (opis całościowy przedsięwzięcia):
- jakie elementy składają się na przedsięwzięcie;
- jakie inwestycje warunkują realizację przedsięwzięcia;
- jakie zamierzenia towarzyszące składają się na przedsięwzięcie,

 Kwalifikacja wszystkich elementów składających się na przedsięwzięcie zgodnie z:
rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 71) – dalej w skrócie:
„rozporządzenie ooś”
oraz innych aktów prawnych mających znaczenie dla procedury OOŚ np.
rozporządzenia MŚ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości - Dz. U. 2014 r. poz. 1169

 Jakie decyzje dla przedsięwzięcia są wymagane (które poprzedza DŚU np.: zgłoszenie
budowlane / decyzja o warunkach zabudowy/ pozwolenie na budowę /inne art.72 ust.1,
 Wskazanie skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…): 1) rodzaju, skali
i usytuowania przedsięwzięcia, (…)”:
Dane o usytuowaniu przedsięwzięcia:
 opis terenu inwestycji i terenów przyległych do planowanej inwestycji,
 czy teren pod inwestycję oraz sąsiadujący objęty jest MPZP, decyzjami o warunkach
zabudowy,
 opis aktualnego stanu klimatu akustycznego i jakości powietrza (np. dane z pomiarów
własnych, WIOŚ itp.),
 lokalizacja względem:
obszarów wodno-błotnych, inne obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
obszarów wybrzeży i środowisko morskie,
obszarów górskich lub leśnych,
obszarów objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary
ochronne zbiorników wód śródlądowych; ciąg dalszy na następnym slajdzie
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…): 1) rodzaju, skali
i usytuowania przedsięwzięcia, (…)”:
Dane o usytuowaniu przedsięwzięcia:
 lokalizacja względem:
obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych
objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostałe formy ochrony
przyrody,
obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub
istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
gęstości zaludnienia - Lokalizacja względem zabudowy mieszkaniowej (wraz ze
wskazaniem rodzajów terenów na mapie sytuacyjnej), informacje o gęstości
zaludnienia,
obszarów przylegających do jezior,

uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
wód (JCWP i JCWPd) i obowiązujących dla nich celów środowiskowych.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…): 2) Powierzchni
zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości
szatą roślinną, , (…)”:
 Podanie informacji dotyczących:
powierzchni działek (nieruchomości) na których jest planowane usytuowanie
przedsięwzięcia;
wielkości planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki
procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie
czynnej (zabudowany),
 Porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego
zagospodarowaniem. Należy opisać też szatę roślinną w granicach nieruchomości,
a także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej,
 Podanie informacji dotyczących skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu
oraz ich wzajemnych proporcji.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…): 3) Wskazanie rodzaju
technologii, (…) ”:
 Podanie informacji dotyczących uwarunkowań technologicznych – jaka technologia
zostanie zastosowana. Wymóg przede wszystkim ma zastosowanie do przedsięwzięć
będących instalacjami,
 Wskazanie parametrów planowanej technologii zwłaszcza takie, które mogą
powodować największe oddziaływania na poszczególne elementy środowiska znanych na
etapie KIP parametrów i procesów technologicznych przekładających się na potencjalne
interakcje ze środowiskiem.

„4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi
być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego(…)” :
 Podanie opis rozważanych wariantów alternatywnych, które mogą stanowić realny
przedmiot oceny i procedury OOŚ – możliwe różne rodzaje wariantowania lokalizacyjne,
technologiczne, techniczne itp. Należy przy tym jednoznacznie określić, który wariant
stanowi przedmiot wniosku, a które warianty są ewentualnymi wariantami
alternatywnymi.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu

„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…): 5) przewidywanej
ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
(…)”:
W ramach tego punktu powinna nastąpić parametryzacja szacunkowych danych
w zakresie zapotrzebowania przedsięwzięcia:
na wodę wynosi:…
na surowce wynosi:…
na paliwa wynosi:…
na energię wynosi:
elektryczną: /…/ kW/MW
cieplną: /…/ kW/MW
gazową: /…/ m3 /h.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 6) rozwiązaniach
chroniących środowisko , (…)”:
 Podanie informacji o możliwości ograniczenia oddziaływania w szczególności: zakres
działań minimalizujących względem:
zabudowy mieszkaniowej – np. zaplecza budowy, lokalizacja emitorów, lokalizacja
budynków ekranujących itp.;
wód (Jednolitych Części Wód: Podziemnych i Powierzchniowych JCWPd/JCWP)
rozwiązania gospodarki wodno ściekowej;
Zabezpieczenia fauny - np. terminy prowadzania prac, działania
niszczonych siedlisk;

kompensujące dla

Zabezpieczenia flory – np. terminy wycinki, nasadzenia kompensujące, korytarzy
ekologicznych – np. przepusty dla dróg, ogrodzenia bez podmurówki itd.;
Zabezpieczenia bioróżnorodności – nasadzenia gatunkami rodzimymi, zaplecza
budowy poza cennymi miejscami, ograniczenie inwestycji ze względu na np. teren
podmokły itp.
 Podanie informacji o rozwiązaniach technologicznych i technicznych, których

zastosowanie w szczególności ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego
przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny lub zminimalizuje
uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów).
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 7) rodzajach
i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, (…)”:
 Podanie informacji o ilościach oraz rodzajach zainstalowanych i planowanych urządzeń
emitujących:
hałas, emisje do powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub
powodujących inne uciążliwości,
 Podanie m.in. danych co do:
-ilości i sposób odprowadzania ścieków technologicznych;
-ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych;

-ilości i sposobu odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.),
 Określenie szacowanych rodzajów i ilości powstających odpadów według ich kodów
sposoby (np. kontener, pojemnik itp.) oraz konkretne miejsca ich magazynowania
określenie sposobu dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami wpływ na
środowisko wytwarzanych odpadów.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 8) możliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko, (…)”:
 Zawarcie opisu i uzasadnienia co do tego czy transgraniczne oddziaływanie z danego
przedsięwzięcia jest możliwe. Niezależnie od stopnia prawdopodobieństwa takiego
transgranicznego oddziaływania na środowisko – niniejszy punt wymaga zawsze
wypełnienia.
 Zawarcie opisu co do transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na
poszczególne elementy przyrodnicze.
„9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia, (…)”:
 Należy odnieść się do form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu
planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie.
„10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku
drogi w transeuropejskiej sieci drogowej(…)”:
Podać informacje: czy przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi będącej częścią
transeuropejskiej sieci drogowej. Jeśli tak odnieść się do wymogów bezpieczeństwa
transeuropejskiej sieci drogowej.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 11) przedsięwzięciach
realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje
się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, (…)
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów”:
 Zmiana w celu wzmocnienia obowiązku uwzględniania skumulowanych oddziaływań,
czyli zawierania informacji o oddziaływaniach wynikających
przedsięwzięcia jak i innych przedsięwzięć w różnych fazach.

z

planowanego

Konieczność zawarcia informacji dotyczących realizowanych i zrealizowanych
przedsięwzięć, które znajdują się na terenie, na którym jest planowane przedsięwzięcie
dla którego składana jest KIP oraz na obszarze oddziaływania tego przedsięwzięcia,
których oddziaływania mogą powodować kumulacje oddziaływań np. w zakresie hałasu
czy emisji do powietrza.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 11) przedsięwzięciach
realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w
zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z
planowanym przedsięwzięciem, (…)”:
Podanie informacji, które przedsięwzięcia należy uwzględniać przy ocenie kumulowania
się oddziaływań,
W szczególności powinny być uwzględniane przedsięwzięcia, które same w sobie nie
mogą znacząco oddziaływać na środowisko, lecz w wyniku kumulacji ich oddziaływań
może dojść do istotnego negatywnego wpływu na środowisko,
Podanie informacji w zakresie skumulowanych oddziaływań. Chodzi o realizowane lub
zrealizowane przedsięwzięcia bez dookreślenia rodzaju/typu tych przedsięwzięć, a więc
wszystkie przedsięwzięcia, a nie tylko te należące do kategorii przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu
„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 12) ryzyku wystąpienia
poważnej
awarii
lub
katastrofy
naturalnej
i
budowlanej,
(…)
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów”.
 Podanie informacji na temat oceny ryzyka katastrofy, i/lub ocena podatności danego
przedsięwzięcia na wystąpienie katastrofy,
 Oszacowanie w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

„13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich
wpływie na środowisko, z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen
wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów”.
 Określenie szacowanych rodzajów i ilości powstających odpadów według ich kodów
sposoby (np. kontener, pojemnik itp.) oraz konkretne miejsca ich magazynowania
określenie sposobu dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami wpływ na
środowisko wytwarzanych odpadów.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu

„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 14) pracach
rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na
środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów”.
Podanie informacji na temat prac rozbiórkowych dotyczące planowanego
przedsięwzięcia (przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać).
Opisanie ewentualnych prac rozbiórkowych niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia – chodzi o prace rozbiórkowe mające związek z danym
przedsięwzięciem również tych które warunkują realizację przedsięwzięcia).
opis fazy likwidacji przedsięwzięcia tj. jakie prace rozbiórkowe będzie trzeba
podjąć, aby zlikwidować przedsięwzięcie.
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Treść KIP - art. 62a ust. 1 ustawy ooś
- kryteria orzekania o potrzebie OOŚ i określenie zakresu raportu

„KIP powinna zawierać (…) w szczególności dane o: (…) 14) pracach
rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na
środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów”.
Podanie informacji na temat prac rozbiórkowych dotyczące planowanego
przedsięwzięcia (przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać).
Opisanie ewentualnych prac rozbiórkowych niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia – chodzi o prace rozbiórkowe mające związek z danym
przedsięwzięciem również tych które warunkują realizację przedsięwzięcia).
opis fazy likwidacji przedsięwzięcia tj. jakie prace rozbiórkowe będzie trzeba
podjąć, aby zlikwidować przedsięwzięcie.
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Screening dla przedsięwzięć z II grupy
Dla Przedsięwzięć z II grupy przeprowadzenie OOŚ nie jest obligatoryjne, ale
może zostać stwierdzone podczas postępowania w sprawie wydania DŚU.
Dla przedsięwzięć z II grupy głównym załącznikiem
o wydanie DŚU jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

do

wniosku

Na podstawie informacji przedstawionych w KIP organ przeprowadza
procedurę selekcji (screeningu) na tej podstawie stwierdza czy dla
przedsięwzięcia wymagane jest wykonanie właściwej OOŚ (w rozumieniu art.3
ust. 1 pkt 8 ustawy ooś na którą składa się w szczególności: a) weryfikacja raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, b) uzyskanie wymaganych ustawą
opinii i uzgodnień, c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa
w postępowaniu).
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Screening dla przedsięwzięć z II grupy
art. 63 ustawy ooś
Stanowisko organu w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia
ma formę postanowienia, w którym:
• stwierdza on obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia, podaje zakres
wymaganego raportu ooś, uzasadnia swoje stanowisko opierając się na
uwarunkowaniach z art. 63 ust. 1 ustawy ooś i uwzględniając stanowiska organów
opiniujących, a także zawiesza odrębnym postanowieniem toczące się
postępowanie do czasu przedstawienia przez inwestora raportu OOŚ;
albo
• Stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia, uzasadnia
swoje stanowisko opierając je na uwarunkowaniach z art. 63 ust. 1 ustawy ooś
i uwzględniając stanowiska organów opiniujących.
!!! Postanowienie zawsze wymaga uzasadnienia i odniesienia się do kryteriów art. 63
ust. 1 ustawy ooś !!!
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Screening dla przedsięwzięć z II grupy
Możliwość nakładania warunków lub wymagań przy jednoczesnym stwierdzeniu
braku potrzeby przeprowadzania ooś - art. 63 ust. 2a ustawy ooś,
W postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia ooś, organ może
wskazać na konieczność określenia w DŚU warunków lub wymagań dotyczących:
• istotnych warunków korzystania ze środowiska 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,
• wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1,
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19,
• działań w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
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Screening dla przedsięwzięć z II grupy
Obligatoryjne stwierdzenia potrzeby przeprowadzania ooś
przedsięwzięcia z II grupy - art. 63 ust. 3 ustawy ooś:
Obowiązek przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia jeśli:
• możliwość realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona
od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
• z KIP wynika, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
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Organy właściwe do wydania DŚU
Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta
Domniemanie właściwości art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś
Właściwy do wydawania DŚU
z wyłączeniem tych przypadków
gdzie właściwe są inne organy –
czyli tzw. domniemanie
właściwości wynikające z
art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś

W przypadku planowania
UWAGA: w przypadku realizacji
przedsięwzięcia, wykraczającego Przedsięwzięcia na terenie
poza obszar jednej gminy,
dwóch gmin wówczas DŚU jest
DŚU wydaje ten Wójt, Burmistrz, wydawana
„w porozumieniu”.
Prezydent Miasta na którego
obszarze właściwości znajduje
się największa część terenu, na
którym ma być realizowane to
przedsięwzięcie
art. 75 ust. 4 ustawy ooś

Na organie właściwym do
wydania DŚU ciąży obowiązek
ciąży obowiązek zapewnienia
udziału Wójta Burmistrza lub
Prezydenta na którego obszarze
właściwości znajduje się
mniejsza część terenu, na
którym ma być realizowane to P.
przedsięwzięcie
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Właściwość do wydania DŚU

Inne organy właściwe do wydania DŚU
DYREKTOR REGIONALNEJ
STAROSTA
DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś
art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś
w przypadku scalania, wymiany lub
w przypadku zmiany lasu,
podziału gruntów.
stanowiącego własność Skarbu
Państwa, na użytek rolny.

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA
art. 75 ust. 1 pkt 1a ustawy ooś
w przypadku inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki
jądrowej.

40

Organy właściwe do wydania DŚU
Inne organy do wydania DŚU
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 1/5
1. Dla następujących
przedsięwzięć z I Grupy:
- dróg,

2. Dla przedsięwzięć
realizowanych na terenach
zamkniętych,

- linii kolejowych,
- napowietrznych linii
elektroenergetycznych,
- instalacji do przesyłu ropy
naftowej, produktów naftowych,
substancji chemicznych lub gazu,
- sztucznych zbiorników wodnych,
- obiektów jądrowych,
- składowisk odpadów
promieniotwórczych,

3. Dla przedsięwzięć
realizowanych na obszarach
morskich,

6. Dla przedsięwzięć
polegających na realizacji
inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 12
lutego 2009 r. o szczególnych
zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk użytku publicznego,

7. Dla inwestycji w zakresie
4. Dla zmiany lasu,
terminalu,
niestanowiącego własności
Skarbu Państwa, na użytek rolny, 8. Dla inwestycji związanych
z regionalnymi sieciami
szerokopasmowymi,
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Organy właściwe do wydania DŚU
Inne organy do wydania DŚU

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 2/5
9. Dla przedsięwzięć
polegających na realizacji
inwestycji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych,

10. Dla przedsięwzięć
polegających na poszukiwaniu
lub rozpoznawaniu złóż kopalin
lub na wydobywaniu kopalin ze
złóż, o których mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i
górnicze, prowadzonych na
podstawie koncesji,

11. Dla napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub stacji
elektroenergetycznych będących
przedsięwzięciami mogącymi
zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko albo
przedsięwzięciami mogącymi
potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko,
wymienionych w załączniku do
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w
zakresie sieci przesyłowych,
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Organy właściwe do wydania DŚU
Inne organy do wydania DŚU
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 3/5
12. Dla przedsięwzięć, o których
mowa w pkt 4, dla których
wnioskodawcą jest jednostka
samorządu terytorialnego, dla
której organem wykonawczym
jest organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot
od niej zależny w rozumieniu art.
24m ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym,
Chodzi tutaj o inwestycje w
których funkcję inwestora pełni
gmina lub podmiot od niej
zależny (np. wodociągi) – DŚU
wydaje RDOŚ

13. Dla przedsięwzięć, o których
mowa w pkt 3, dla których
wnioskodawcą jest jednostka
organizacyjna Lasów
Państwowych,
Chodzi tu o inwestycje
polegające na zmianie lasu
stanowiącego własność Skarbu
Państwa, na użytek rolny w
których funkcję inwestora pełni
właściwa jednostka Lasów
Państwowych – DŚU dla takich
przedsięwzięć wydaje RDOŚ

14. Dla inwestycji towarzyszącej,
o której mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących,
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Organy właściwe do wydania DŚU
Inne organy do wydania DŚU
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 4/5
15. Dla przedsięwzięć, w
odniesieniu do których wniósł
sprzeciw, o którym mowa w art.
72 ust. 10 ustawy ooś,
Chodzi o te przedsięwzięcia których
wyłącznym celem jest: 1) obronność
i bezpieczeństwo państwa lub 2)
prowadzenie działań ratowniczych
i zapewnienie bezpieczeństwa
cywilnego
– dla których wpłynęło do RDOŚ
zgłoszenie o zwolnienie z obowiązku
uzyskania DŚU dla takiego
przedsięwzięcia i dany RDOŚ wydał
decyzję sprzeciwiającą się zwolnieniu
z obowiązku uzyskania DŚU

16. Dla przedsięwzięć, o których
mowa w pkt 3, przedsięwzięć
polegających na zmianie lub
rozbudowie przedsięwzięć, dla
których do wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach właściwy był
regionalny dyrektor ochrony
środowiska,

Chodzi tu przedsięwzięcia
polegające na budowie dla
których organem właściwy do
wydania DŚU był/jest RDOŚ

17. Dla elektrowni wiatrowych,
o których mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych
(Dz. U. poz. 961);
RDOŚ wydaje DŚU dla elektrowni
wiatrowych - budowli w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego,
składającą się co najmniej z
fundamentu, wieży oraz elementów
technicznych, o mocy większej niż
moc mikroinstalacji (większej niż 40
kW)
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Organy właściwe do wydania DŚU
Inne organy do wydania DŚU
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 5/5
Ustalenie właściwości:
art. 75 ust. 1a ustawy ooś
W przypadku gdy wniosek o wydanie DŚU obejmuje co najmniej 2 przedsięwzięcia realizowane w ramach
jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej 2 organy, w tym RDOŚ,
organem właściwym do wydania DŚU jest RDOŚ.
Wniosek o wydanie DŚU obejmuje swym zakresem kilka przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (dla których organami właściwymi do wydania DŚU są co najmniej dwa różne organy i w jeden z
nich jest RDOŚ – wówczas do wydania DŚU dla całości takiego zamierzenia jest RDOŚ.
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Organy opiniujące/uzgadniające
na etapie scopingu i screeningu

RDOŚ

• opiniowania z RDOŚ nie stosuje się, jeżeli ten sam
miejscowo RDOŚ / GDOŚ jest właściwy do wydania DŚU

Właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej

• Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny / Państwowy
Wojewódzki Inspektor sanitarny / inne omówione dalej

Organ właściwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego –
Marszałek albo Starosta

• jeśli przedsięwzięcie zalicza się do instalacji z art. 201 ust. 1
ustawy Prawo Ochrony Środowiska wymagających PZ

Dyrektor urzędu morskiego

• W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na
obszarze morskim

Organ właściwy do wydania • Od 1 stycznia 2018 r. na etapie screeningu opinia
właściwej jednostki Państwowego Gospodarstwa
oceny wodnoprawnej
Wodnego „Wody Polskie” - art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś

Przepis dodany przez art. 509 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566) zmieniającej ustawę ooś z dniem 1 stycznia 2018 r. 46

RDOŚ organ opiniujący/uzgadniający na etapie
screeningu/scopingu – grupa II art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś
Stanowiska RDOŚ – forma i zakres
Opinia w przedmiocie potrzeby OOŚ
Opinia o braku obowiązku
OOŚ
Konieczności odniesienia do
kryteriów z art. 63 ust. 1
Na podstawie art. 64 ust. 3a:

Możliwość wskazania w opinii
konieczności określenia w DŚU:
warunków lub wymagań,
o których mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia
obowiązku działań, o którym
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.
b.

Opinia o obowiązku OOŚ
i zakresie raportu ooś
Wydawana, gdy stwierdzenie
obowiązku OOŚ wynika
z innych względów niż
oddziaływanie
przedsięwzięcia na obszary
Natura 2000

Konieczności odniesienia do
kryteriów z art. 63 ust. 1
Zawarcie opinii co do zakresu
raportu OOŚ – w kontekście
art. 68 ust. 1 i 2 ustawy ooś

Postanowienie
uzgadniające potrzebę OOŚ
Na podstawie art. 64 ust. 1b:
Postanowienie wydawane:
gdy, RDOŚ stwierdza konieczności
przeprowadzenia OOŚ następuje
ze względu na oddziaływanie
przedsięwzięcia na obszary
Natura 2000, wówczas:
zamiast opinii - uzgodnienie
w drodze postanowienia.
W treści postanowienia: zakres
raportu ooś – art. 68 ust. 1 i 2
ustawy ooś,
odniesienie do kryteriów z art. 63
ust. 1 ustawy ooś
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Organ opiniujący etap screeningu i scopingu:
STAROSTA / MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (PZ) jest wymagana,
gdy przedsięwzięcie wymaga PZ - instalacje z rozporządzenia MŚ z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - Dz. U. 2014 r. poz. 1169

Dla przedsięwzięć z grupy I (SCOPING)

- art. 70 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś

Opinia o zakresie raportu OOŚ - organ właściwy do wydania PZ Marszałek Województwa
Dla przedsięwzięć z grupy II (SCREENING) – art. 64 ust. 1 pkt 3
Opinia w przedmiocie potrzeby OOŚ - organu właściwego
do wydania PZ – zasadniczo wydaje STAROSTA (w pewnych
przypadkach Marszałek Województwa)

Opinia o braku obowiązku
OOŚ
konieczność odniesienia do
kryteriów z art. 63 ust. 1

Opinia o obowiązku OOŚ
i zakresie raportu ooś

II grupa - opinia Marszałka dla:
- instalacji
odpadów,

do

przetwarzania

- RIPOK,
oraz gdy w zakładzie na terenie
którego
planowane
jest
przedsięwzięcie choć
jedna
instalacja kwalifikuje się do I grupy

odniesienie do kryteriów z art.
63 ust. 1
Zakres raportu - art. 68 ust. 1 i 2
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Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej
opinia na etapie screeningu/scopingu
Od 1 stycznia
2018 r.

Stanowisko organu właściwego do
wydania oceny wodnoprawnej – art. 64
ust. 1 pkt 4

Opinia w przedmiocie potrzeby OOŚ
Opinia o braku obowiązku
OOŚ
Konieczności odniesienia do
kryteriów z art. 63 ust. 1
art. 64 ust. 3a
Możliwość wskazania
konieczności określenia w DŚU:
warunków lub wymagań, o
których mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia
obowiązku działań, o którym
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.
b.

Opinia o obowiązku OOŚ
i zakresie raportu ooś
Wydawana, gdy stwierdzenie
obowiązku OOŚ wynika
z innych względów niż
możliwy negatywny wpływ
tego przedsięwzięcia na
możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych, o których
mowa w art. 56, art. 57, art.
59 i art. 61 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne
Konieczności odniesienia do
kryteriów z art. 63 ust. 1
Zawarcie opinii co do zakresu
raportu OOŚ – w kontekście
art. 68 ust. 1 i 2 ustawy ooś

Postanowienie
uzgadniające potrzebę OOŚ
Art. 64 ust. 1c ustawy ooś
gdy, organ właściwy do
wydania oceny wodnoprawnej
stwierdzi konieczność
przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko ze względu na
możliwy negatywny wpływ tego
przedsięwzięcia na możliwość
osiągnięcia celów
środowiskowych, o których
mowa w art. 56, art. 57, art. 59
i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne
Kryteria art. 63 ust. 1
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Organ opiniujący na etap screeningu i scopingu
opinie właściwych organów inspekcji sanitarnej –art.78 ustawy ooś
Opinia Państwowego
Opinia Państwowego
Opinie innych Organów
Wojewódzkiego Inspektora
Powiatowego Inspektora
Inspekcji Sanitarnych
Sanitarnego (PWIS) dla
przedsięwzięć :

a) będących z I grupy:
– dróg, – linii kolejowych,
– napowietrznych linii
elektroenergetycznych, – instalacji do
przesyłu ropy naftowej, produktów
naftowych, substancji chemicznych
lub gazu, – sztucznych zbiorników
wodnych, gdy określenie zakresu
OOŚ - art. 70 ust.
b) pozostałych przedsięwzięć
w zakresie zadań z ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. w
stosunku do przedsięwzięć planowych
przez podmioty, dla których powiat
jest organem założycielskim lub
organem prowadzącym, lub w których
powiat jest podmiotem dominującym;
- w zakresie higieny radiacyjnej;
- w zakresie higieny pracy w zakładach
inżynierii genetycznej.

Sanitarnego (PPIS) /
Państwowego Granicznego
Inspektora Sanitarnego
(PGIS)

w odniesieniu do pozostałych
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
PWIS jest:
środowisko
(niż dla których
1) organem właściwym w stosunku do
opinie
wydaje
PWIS powiat
i innejest
podmiotów,
dla których
organem założycielskim
inspekcje
sanitarne),lub
worganem
zakresie
prowadzącym, lub w których powiat jest
zadań
określonych
dla tych
podmiotem
dominującym;
organów
w ustawie z dnia 14
2) organem właściwym w zakresie
marca
r. o Państwowej
higieny1985
radiacyjnej;
Inspekcji
Sanitarnej.
3) organem
właściwym w zakresie
warunków dotyczących higieny pracy w
Domniemanie
kompetencji
zakładach inżynierii
genetycznej do

PPIS –tzn. gdy inne organy
inspekcji sanitarnej nie będą
właściwe, to opinie powinien
wydawać PPIS.

właściwy organ Wojskowej
Inspekcji Sanitarnej:
w odniesieniu do przedsięwzięć
na terenach jednostek
organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej
jest właściwy organ Wojskowej
Inspekcji Sanitarnej.
właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i
Administracji
do przedsięwzięć na terenach
jednostek organizacyjnych
podległych ministrowi
właściwemu do spraw
wewnętrznych i przez niego
nadzorowanych.
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Raport ooś - charakterystyka
Raport ooś to główny dokument OOŚ – którego treść określa art. 66 ust. 1
 Raport OOŚ stanowi dokument sporządzany przez inwestora, a
sporządzenie najczęściej wiąże się z postępowaniem o wydanie DŚU.

jego

 Jego przedłożenie jest obligatoryjne w odniesieniu do przedsięwzięć
z grupy I, natomiast w odniesieniu do przedsięwzięć z grupy II, tylko wtedy,
gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.
 Raport ooś stanowi dowód na okoliczność tego, że przedsięwzięcie
o założonych parametrach, w określonej lokalizacji, z ustalonym stanem
środowiska będzie tak, a nie inaczej – w danym stanie faktycznym –
oddziaływać na środowisko.
 Raport jest prawdziwy w sensie logicznym, a więc, że w oparciu o wiedzę
naukową, jaką dysponuje człowiek można ustalić, iż dane przedsięwzięcie
spowoduje określone w raporcie ooś oddziaływania na środowisko.
Raport ooś jest dowodem na trafność określonego wnioskowania
dotyczącego prawdopodobieństwa wystąpienia określonego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
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Raport OOŚ – wymogi dla autorów
Art. 74a ustawy
ooś
Nowy przepis – art. 74a ustawy ooś, o wymogach dotyczących
wykształcenia i doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko dla autorów prognoz ooś i raportów ooś.
art. 74a ust. 1 ustawy ooś
Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura
2000 , sporządza osoba, o której mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś
art. 74a ust. 3 ustawy ooś (oświadczenie o wypełnianiu wymogów)
Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f (dot. prognozy ooś)
oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a (dot. raportu ooś), składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń .
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Raport OOŚ – wymogi dla autorów (wykonawców)
art. 74a ust. 2 ustawy ooś
Autorem prognozy ooś, raportu ooś oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem
powinna być osoba, która:
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na
kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: geologia inżynierska,
inżynieria środowiska,
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia
pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie
i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na
środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
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Zakres raportu OOŚ – nowe elementy od 2017 r. 1/4
Obejmie również niewskazane dotychczas wprost w przepisach ustawy
ooś zagadnienia takie jak:
 informacje o różnorodności biologicznej;
 informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu;
 informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko;
 ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
 opis korytarzy ekologicznych;
 opis właściwości hydromorfologicznych i biologicznych wód;
 wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów
środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem
zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem
metodyki stanowią załącznik do raportu;
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Zakres raportu OOŚ – nowe elementy od 2017 r. 2/4
Obejmie również niewskazane dotychczas wprost w przepisach ustawy
ooś zagadnienia takie jak:
 informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem;
 określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na
środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów
cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian
klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowiska;
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Zakres raportu OOŚ – nowe elementy od 2017 r. 3/4
Obejmie również niewskazane dotychczas wprost w przepisach ustawy
ooś zagadnienia takie jak:
 porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na formy ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość
łączących je korytarzy ekologicznych;
 porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na elementy wskazane
w postanowieniu scopingowym jako wymagające szczegółowej analizy;
 odniesienie się do celów środowiskowych, wynikających z dokumentów
strategicznych, istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
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Zakres raportu OOŚ – nowe elementy od 2017 r. 4/4
Obejmie również niewskazane dotychczas wprost w przepisach ustawy
ooś zagadnienia takie jak:
 przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w
szczególności na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz
informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć
znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
 dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje
pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego
przemawiają za realizacją przedsięwzięcia - w przypadku stwierdzenia, że
przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
 informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

57

Zakres raportu OOŚ – kluczowe zmiany
Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono zmiany dot. następujących
zagadnień:
1. Inwentaryzacja przyrodnicza
 Nowy art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy ooś określa, że wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
stanowią załącznik do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 Wynikom inwentaryzacji powinien towarzyszyć opis zastosowanej metodyki.
 Można domniemywać, że inwentaryzacja przyrodnicza jest co do zasady wymagana.
zapis art. 66 ust. 2a ustawy ooś – określa, że jeżeli w raporcie ooś nie będzie wyników
inwentaryzacji, będzie musiało znaleźć się uzasadnienie, dlaczego jej nie
przeprowadzono. Wówczas należy wskazać inne dane, na podstawie których dokonano
opisu elementów przyrodniczych. Należy przedstawić informacje, które umożliwią
zweryfikowanie przedstawionego w raporcie opisu elementów przyrodniczych
w przypadku, w którym inwentaryzacja przyrodnicza nie była konieczna.
 Jednocześnie w tym samym przepisie zawarto definicję tego pojęcia jako zbiór badań
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów
środowiska przyrodniczego.
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Zakres raportu OOŚ – kluczowe zmiany
Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono zmiany dot. następujących
zagadnień:
2. Uwzględnienie dokumentów strategicznych i wyników ocen
strategicznych oddziaływania na środowisko
 art. 66 ust. 1 pkt 11a nakłada obowiązek zawarcia w raporcie ooś
odniesienia się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
 Zaś art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy wskazuje, że raport ooś powinien
uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, istotne z punktu widzenia danego
przedsięwzięcia;
 Wymóg ma na celu zapewnienie spójności między analizami
opracowywanymi na poziomie strategicznym (nawet jeżeli mają znaczenie
lokalne), a oceną oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć.
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Zakres raportu OOŚ – kluczowe zmiany
Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono zmiany dot. następujących
zagadnień:
3. Ocena oddziaływań skumulowanych
 Ocena znaczenia oddziaływań skumulowanych, czyli nakładania się oddziaływań
ocenianego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi (w tym realizowanymi) bądź
planowanymi,
 Art. 66 ust. 1 pkt 3b ustawy oos nakłada obowiązek uwzględnienia informacji na
temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych.

 Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami powinny zawierać
informacje o kumulowaniu się oddziaływań przedsięwzięć:
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych,
 W odniesieniu do planowanych inwestycji, które należy uwzględniać przy kumulacji
oddziaływań to zasadniczo brać pod uwagę stopień pewności realizacji określonej
inwestycji – przy czym ustawodawca dookreślił że informacje o kumulowaniu się
oddziaływań powinny uwzględniać takie planowane przedsięwzięcia, dla których
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
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Zakres raportu OOŚ – kluczowe zmiany
Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono zmiany dot. następujących
zagadnień:
4. Analizy na temat ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych.
Wdrożenie do polskiego porządku z dyrektywy ocenowej tj.: konieczności analizy
w OOŚ o „spodziewanym wpływie wynikającym z podatności przedsięwzięcia na
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków lub katastrof istotnych dla danego
przedsięwzięcia”.
Wymóg wdrożony w szczególności: art. 66 ust. 1 pkt 1 lit g) oraz art. 66 ust. 1 pkt 6
ustawy ooś ale również w odniesieniu do KIP (art. 62a ust. 1 pkt 12 ustawy ooś).

 Zagadnienia związane z koniecznością włączania tematyki zmian klimatu do OOŚ:
przeprowadzania analiz dot. Tzw. zabezpieczenia klimatycznego (climat proofing) oraz
adaptacją do zmian klimatu. Omówienie m.in. w „Poradnik dotyczący włączania
problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na
środowisko” dostępny pod linkiem: http://sdr.gdos.gov.pl/Documents/OO%C5%9A/bioclia_EIA_2015_wersja%20ostateczna.pdf
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Zakres raportu OOŚ – kluczowe zmiany
Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono zmiany dot. następujących
zagadnień:
4. Analizy na temat ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych
 Oceny ryzyka katastrofy, i/lub ocena podatności danego przedsięwzięcia na
wystąpienie katastrofy,
 Oszacowanie w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

 Analiza ryzyk, czy w razie zmian klimatu zwiększy się ryzyko katastrofy w tej
konkretnej inwestycji np. planujemy składowisko odpadów i po analizie zmian klimatu
stwierdzamy, ze za 15 lat będzie ono często zagrożone powodzią.
 Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia określonych katastrof na terenie Polski
wraz z oceną skutków środowiskowych wystąpienia katastrof w różnych fazach cyklu
przedsięwzięcia.
 Analiza ryzyk, w jaki sposób dana inwestycja bezpośrednio lub POŚREDNIO wpływa
na zmianę klimatu.
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Raport OOŚ – warianty w raporcie ooś
art. 66 ust. 1 pkt: 5, 6, 6a, 7 ustawy ooś - wymogi w zakresie analizy
wariantowej:
Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy: opis wariantów uwzględniający szczególne cechy
przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: a) wariantu proponowanego
przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz
z uzasadnieniem ich wyboru.

Wyrok WSA w Bydgoszczy sygn. I SA/Bd 429/15 LEX nr 2076558:
Raport oddziaływania na środowisko musi (a nie tylko może) zawierać analizę wariantu
proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru, czego
organ winien wymagać od inwestora (poprzestanie tylko na jednym wariancie stanowi
wadę prawną raportu, która powinna zostać uwzględniona przy orzekaniu przez organ).

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 r. sygnatura II SA/Wr
463/10: Należy wskazać, że brak wariantowania przewidzianego w przepisach prawa
stanowi zasadniczy brak raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport pozbawiony
wariantowania przedsięwzięcia nie może stanowić podstawy do wydania DŚU.
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Raport OOŚ – warianty w raporcie ooś
art. 66 ust. 1 pkt: 5, 6, 6a, 7 ustawy ooś - wymogi w zakresie analizy
wariantowej:
Modyfikacja w zakresie konieczność przeanalizowania i porównania
oddziaływania wszystkich wariantów tj. :
Art. 66 ust. 1 pkt. 6 ustawy ooś: (…) określenie przewidywanego
oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko (…) należy brać
pod uwagę podatność przedsięwzięcia na katastrofy.
Należy określić przewidywane oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska
opisywanych wariantów (zarówno wariantu realizacyjnego, jak i alternatywnego,
jak i najkorzystniejszego na środowisko) na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji
przedsięwzięcia.
Przy analizie wariantów, należy wskazać konkretne, wynikające z przeprowadzonych
analiz oddziaływania, które spośród oddziaływań rozpatrywanych wariantów mają
mniejszy negatywny wpływ na elementy środowiska lub wskazać brak negatywnych
oddziaływań na elementy środowiska.
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Raport OOŚ – warianty w raporcie ooś
art. 66 ust. 1 pkt: 5, 6, 6a, 7 ustawy ooś - wymogi w zakresie analizy
wariantowej:

Art. 66 ust. 1 pkt. 6a ustawy ooś:
„Raport ooś powinien zawierać porównanie oddziaływań analizowanych
wariantów na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub
ewidencją zabytków,
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość
łączących je korytarzy ekologicznych,
f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f”.

Do 1 stycznia 2017 r. teoretycznie wymagany był tylko opis wariantów,
ale w praktyce, aby uzasadnić wybór wariantu
inwestorskiego należało te warianty ze sobą porównać.
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Raport OOŚ – warianty w raporcie ooś
art. 66 ust. 1 pkt: 5, 6, 6a, 7 ustawy ooś – warianty
Art. 66 ust. 1 pkt. 6a ustawy ooś:
„Raport ooś powinien zawierać porównanie oddziaływań analizowanych
wariantów na (…) ”
Zgodnie art. 66 ust. 1b ustawy ooś
1b. Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko
w związku:
1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
2) z gospodarką odpadami;

3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji.
Co istotne powinno nastąpić porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych.
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Raport OOŚ – warianty w raporcie ooś
art. 66 ust. 1 pkt: 5, 6, 6a, 7 ustawy ooś - wymogi w zakresie analizy
wariantowej:

Art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś:
Raport ooś powinien zawierać: (…) uzasadnienie proponowanego przez
wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt
6 i 6a.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa
929/10 - LEX nr 759071 TEZA | aktualna

„Inwestor, o ile nie proponuje wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, jest
obowiązany przedstawić w raporcie o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
przesłanki przemawiające za realizacja preferowanego wariantu, w tym np. analizy
ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia w innych wariantach, identyfikację kosztów
społecznych (np. wyburzenia budynków itp.), szacunek rentowności przedsięwzięcia w
wybranym wariancie (np. lokalizacyjnym), to znaczy okoliczności potwierdzające
zasadność dokonanego wyboru. Kwestie te w takim przypadku podlegają co do
meritum ocenie organu właściwego w sprawie wydania decyzji środowiskowej jako
istotne dla sposobu rozpatrzenia sprawy.”
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Organy współdziałające w ramach OOŚ (1/2)
RDOŚ - uzgodnienie

• Uzgadniania z RDOŚ nie stosuje się, jeżeli ten sam
miejscowo RDOŚ / GDOŚ jest właściwy do wydania DŚU

Właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej - opinia

• Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny / Państwowy
Wojewódzki Inspektor sanitarny / inne omówione dalej

Organ właściwy do wydania
• jeśli przedsięwzięcie zalicza się do instalacji z art. 201 ust. 1
pozwolenia zintegrowanego –
ustawy Prawo Ochrony Środowiska wymagających PZ
Marszałek albo Starosta - opinia

Dyrektor urzędu morskiego - • W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na
obszarze morskim
uzgodnienie
Organ właściwy do wydania • Od 1 stycznia 2018 r. na etapie uzgadniania
właściwej jednostki Państwowego Gospodarstwa
oceny wodnoprawnej Wodnego „Wody Polskie” - art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś
uzgodnienie

Przepis ustawą z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)
zmieniającej ustawę ooś z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Organy współdziałające w ramach OOŚ (2/2)

Minister Środowiska uzgodnienie
za pośrednictwem właściwego
dyrektora parku narodowego , który
załącza do wniosku opinię

Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska uzgodnienie
za pośrednictwem właściwego
regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, który załącza do wniosku
opinię

• w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich
części przebiegającej przez obszar parku narodowego
• uzgadniane warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie
istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia
oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
przyrodnicze parku narodowego.

• w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich
części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody
• Uzgadniane warunki w zakresie istnienia rozwiązań
alternatywnych
realizacji
przedsięwzięcia
oraz
przewidywanych działań mających na celu kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
przyrodnicze rezerwatu przyrody.
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Zmiany na etapie uzgadniania i opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 1/7
art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś: Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze
morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;
2) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach
ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej
opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Zmiana dotycząca pkt 2 wprowadzona przepisem art. 509 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
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Zmiany na etapie uzgadniania opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 2/7
od 1 stycznia 2018 r. – mechanizm rozstrzygania sprzeczności
Art. 77 ust. 9 ustawy ooś
 W przypadku gdy uzgodnienia organów, o których mowa w ust. 1 (uzgodnienie RDOŚ
i uzgodnienie organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej), są ze sobą
sprzeczne,
 organ prowadzący postępowanie w sprawie DŚU, rozstrzyga te sprzeczności
w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzgodnień,
po uprzednim porozumieniu z organami, których uzgodnienia były ze sobą sprzeczne,
i uwzględnia to rozstrzygnięcie w decyzji kończącej postępowanie, wydanej
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzgodnienia organów.
Do porozumienia nie stosuje się przepisu art. 106 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Zmiana wprowadzona przepisem art. 509 pkt 9 lit. g
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566)
Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
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Zmiany na etapie uzgadniania i opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 3/7
Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
art. 77 ust. 5a ustawy ooś:
Organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, odmawia uzgodnienia realizacji
przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość
osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki,
o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Zmiana dotycząca pkt 2 wprowadzona przepisem art. 509 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
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Zmiany na etapie uzgadniania opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 4/7
art. 77 ust. 4 ustawy ooś
W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska, od 1.01.2018 r. i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - dyrektor
urzędu morskiego:
1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;
2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 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 i 10 (od 2018 r.
bez pkt 10 a z pkt 18 dotyczącym pozwolenia na prace przygotowawcze).
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Zmiany na etapie uzgadniania opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 5/7
art. 77 ust. 1 pkt 1a ustawy ooś
Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed
wydaniem DŚU organ właściwy do wydania tej decyzji organu:
1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw
środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji
przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku
narodowego - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części
przebiegającej przez obszar parku narodowego;
art. 77 ust. 2a ustawy ooś:
Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt
1a, z ministrem właściwym do spraw środowiska wnosi się za pośrednictwem właściwego
dyrektora parku narodowego, który załącza do wniosku opinię w sprawie.
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Zmiany na etapie uzgadniania opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 6/7
art. 77 ust. 1 pkt 1b ustawy ooś
Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed
wydaniem DŚU organ właściwy do wydania tej decyzji: (…)
1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji
przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu
przyrody - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części
przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody;
art.77 ust. 2b ustawy ooś:
Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b,
z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wnosi się za pośrednictwem właściwego
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który załącza do wniosku opinię w sprawie.
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Zmiany na etapie uzgadniania opiniowania w ramach OOŚ
Etap opinii i uzgodnień 7/7
Art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3
Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed
wydaniem DŚU organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu:
•

pkt 2 państwowej inspekcji sanitarnej (jeśli przedsięwzięcie wymaga decyzji z art.
72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 -23 ustawy ooś) ;

•

pkt 3 organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane
przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1
tej ustawy;
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Strony postępowania, a udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 kwietnia 2010 r.,
sygn. akt II SA/Go 119/10
W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia brak jest podstaw do zrównania praw strony
z prawami podmiotu działającego jako „udział społeczeństwa”.
Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji
środowiskowej ogranicza się jedynie do pewnych elementów
postępowania i polega na:
możliwości zapoznawania się z materiałem dowodowym – w tym
z zasadniczym dowodem w sprawie – raportem o oddziaływaniu na
środowisko,
na zgłaszaniu uwag w toku postępowania oraz na ewentualnym
udziale w rozprawie administracyjnej, jeżeli zostanie ona wyznaczona.
Jednak jedynie strona postępowania może wnosić środki zaskarżenia
od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej.

77

Strony postępowania, a udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Co istotne składający uwagę lub wniosek nie staje się stroną postepowania, ani nawet
jego uczestnikiem na prawach strony.
Sytuacja proceduralna osoby składającej uwagi lub wnioski nie jest wyznaczone
przepisami ogólnego postępowania administracyjnego k.p.a.
•

mieszkańcy osiedla (ulicy, dzielnicy, wsi itp.) nie posiadają zdolności
administracyjnoprawnej (NSA, sygn.: IV SA/Wa 688/08), zatem nie mogą być
stroną żadnego postępowania administracyjnego jako taka zbiorowość, mogą
natomiast występować indywidualnie jako strony postępowania.
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Strony postępowania
w sprawie wydania DŚU
Od 1 stycznia
2018 r.
art. 74 ust. 3a ustawy ooś:
„Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się
w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być
realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania
przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia,
które
może
wprowadzić
ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.”
Przepis dodany przez art. 509 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) zmieniającej nin. ustawę z dniem
1 stycznia 2018 r.
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Strony postępowania
w sprawie wydania DŚU
Do 31 grudnia
2017 r.
O statusie strony wyjściowo decyduje art. 28 k.p.a.
„stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek”

Kwalifikacja interesu prawnego polega na określeniu, czy
podmiot posiada prawa (jest właścicielem/współwłaścicielem,
użytkownikiem wieczystym czy też istnieje przepis prawa,
który mu przyznaje prawo) do nieruchomości położonych w
sąsiedztwie przedsięwzięcia lub znajdujących się w strefie jego
oddziaływania, określonego w raporcie o oddziaływaniu na
środowisko czy w KIP.
art. 28 k.p.a. + dodatkowo norma prawa materialnego
(wyroki NSA sygnatury: I OSK 826/07 oraz I OSK 349/07)
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Strony postępowania
w sprawie wydania DŚU
Ustalenie stron
Ustalanie stron na podstawie wniosku o wydanie DŚU
i jego załączników.
W praktyce najczęściej za zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
wpływającego na status strony uznaje się zasięg ponadnormatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia.
Nie można przy tym jednak wykluczać innego rodzaju oddziaływań,
poniżej normy, czy oddziaływań, dla których norm nie ustalono,
które mogą powodować uciążliwości ponad „przeciętną miarę”.
Z drugiej strony podejście na zasadzie, że każde oddziaływanie na
nieruchomość „powyżej zera” nie jest słuszne, takie oddziaływania
mogą generować interes faktyczny, ale nie muszą generować interesu
prawnego wskazanego w art. 28 k.p.a.
Obszar oddziaływania powinien być ustalany w
o oddziaływanie przewidywane w sytuacji braku
minimalizujących np. ekranów akustycznych.

oparciu
działań
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Zainteresowana społeczność
w sprawie wydania DŚU
Lokalna
społeczność
Podmioty nie będące stronami lub podmiotami na prawach strony,
a będące członkami lokalnej (zainteresowanej) społeczności są
wyposażone w ograniczone uprawnienia proceduralne – katalog
środków gwarantujących udział społeczeństwa ma charakter
zamknięty:
• Udział społeczny zapewniony w ramach postępowania sprowadza
się przy tym w głównej mierze do możliwości składania przez
społeczeństwo uwag i wniosków do toczącego się postępowania.
Przyjmuje się, że "uwagi" oznaczają krytyczne wypowiedzi na temat
planowanego przedsięwzięcia lub planu czy programu, a także
postępowania, natomiast "wnioski" oznaczają projekty
przedstawione do rozważenia i decyzji (Bartosz Draniewicz, Glosa do
wyroku WSA z dnia 24 lutego 2009 r., II SA/Gd 906/08 Teza nr 2,
Prawo i Środowisko 2009.2.135).
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Strony postępowania, a udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Jeżeli jest przeprowadzana OOŚ (składany raport ooś) organ prowadzący
postępowanie jest zobowiązany do zapewnienia możliwości udziału
społeczeństwa.
Możliwość udziału społeczeństwa obejmuje:
• powiadamianie społeczeństwa o postępowaniu OOŚ
• zapewnienie możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
• zapewnienie możliwości składania uwag i wniosków
• rozpatrzenie przez organ uwag i wniosków
• podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji
• opcjonalnie - publiczna rozprawa administracyjna.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 1/11
art. 79 ust. 1 ustawy ooś
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.
art. 79 ust. 2 ustawy ooś
Organ 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.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 2/11
art. 37 ustawy ooś Obowiązki organu prowadzącego postępowanie wymagające
udziału społeczeństwa
Organ prowadzący postępowanie:
1) rozpatruje uwagi i wnioski;
2) w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego, 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.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 3/11
Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa odbywa się poprzez:
• podanie do publicznej wiadomości istotnych informacjach o toczącym się
postępowaniu,
• umożliwienie zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania uwag i wniosków w
okresie co najmniej 30 dni, wnioski mogą być składana również e-mailem
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
• zorganizowanie otwartej rozprawy administracyjnej (jeżeli jest taka potrzeba).
Art. 34. [Forma uwag i wniosków] Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do uwag i wniosków zgłaszanych w ramach postępowania wymagającego
udziału społeczeństwa nie stosuje się przy tym przepisów działu VIII ustawy
k.p.a.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 4/11
Do publicznej wiadomości podaje się informacje o:
• wszczęciu postępowania OOŚ,
• przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie
• organie właściwym do wydania decyzji oraz organach uczestniczących,
• możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w
którym jest ona wyłożona do wglądu,
• możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i
wniosków, wskazując jednocześnie 30 dniowy termin ich składania,
• organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
• terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma
być ona przeprowadzona,
• postępowaniu w sprawie transgranicznego OOŚ, jeżeli jest prowadzone.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 5/11
Czas trwania składania uwag i wniosków:
co najmniej 30 dni, ale może być dłużej, termin instrukcyjny –
istotna zmiana wydłużono z 21 do 30 dni czas, w którym społeczeństwo może
zapoznać się z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko oraz złożyć uwagi i
wnioski. Dyrektywa w tym przypadku mówi „nie krócej niż 30 dni”
Ważne: określenie początku i końca konsultacji
Liczenie terminów: ustawa nie precyzuje, ale przyjmuje się, że powiadomienia o
konsultacjach powinny być wywieszane co najmniej na dzień przed konsultacjami (nie
liczymy dnia wywieszenia) na wskazane w zawiadomieniu co najmniej 30 dni.
Konsultacje muszą odbywać się zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu –
nie można zmieniać miejsca czy godzin konsultacji, bez odpowiedniego
powiadomienia zainteresowanych. Dobrą praktyką jest przedłużenie konsultacji do najbliższego dnia
roboczego, jeśli ich ostatni dzień wypada w dzień świąteczny, ale należy to wydłużenie przewidzieć przed
konsultacjami.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 6/11
Podanie do publicznej wiadomości – art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś
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,
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu
planowanego przedsięwzięcia, (…)
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;
Co istotne podanie do publicznej wiadomości w trybie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś nie
należy utożsamiać z obwieszczeniem w trybie art. 49 k.p.a.

To są dwie odrębne czynności procesowe. (art. 49 omówiony dalej)
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 7/11
Podanie do publicznej wiadomości
• orzecznictwo sądów wskazuje, iż dopuszczalna jest w uzasadnionych przypadkach
rezygnacja z obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia , gdy miejsce
to trudno określić, np. dla przedsięwzięć liniowych i wielkoobszarowych, pod
warunkiem dokonania poprawnie pozostałych czynności - sprawa wymaga
każdorazowo indywidualnej analizy. Takiej sytuacje powinny być wyjątkowe.
W praktyce przyjmuje się miejsce realizacji jako tablice informacyjne w urzędach.

•

Podanie informacji do publicznej wiadomości należy dokumentować (zdjęcia,
wycinki z gazet, potwierdzenia wywieszenia obwieszczeń, potwierdzenia
umieszczenia na stronie internetowej).
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 9/11
art. 33 ust. 2 ustawy ooś Niezbędna dokumentacja sprawy:
• wniosek
o
wydanie
decyzji
wraz
z
wymaganymi
załącznikami
(w tym m.in. z raportem ooś),
• wymagane przez przepisy postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
stanowiska innych organów, jeżeli są one dostępne w terminie składania uwag
i wniosków.
Czasem konieczne są ponowne konsultacje (np. nowa dokumentacja, aneks do
raportu).
art. 34 - 36 ustawy ooś Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 10/11
Ważne: Wszystkie uwagi, wnioski, zastrzeżenia wniesione w ramach konsultacji
społecznych powinny być rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (nie ma tu zastosowania ogólny tryb rozpatrywania skarg
i wniosków określony w dziale VIII (art. 221-259) k.p.a.
Dobra praktyka: Organ powinien zapoznać się ze wszystkimi przedłożonymi uwagami
i uwzględnić te, które się słuszne, odrzucając uwagi niezasadne.
UWAGA:
Sposób rozpatrzenia i uwzględnienia uwag społeczeństwa powinien znaleźć
odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Udział społeczeństwa
w sprawie wydania DŚU
Etap udział społeczeństwa 11/11

art. 85 ust. 3 ustawy ooś
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 organu, o którym mowa w
art. 78.
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Zawiadamianie stron w trybie art. 49 k.p.a.
Art. 49 k.p.a. inny tryb niż art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś
art. 49 k.p.a. – Od 1 czerwca 2017 r. zmieniona treść
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub
przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przepis szczególny Art. 74 ust. 3 ustawy ooś:

Jeżeli liczba stron postępowania: 1) o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, 2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności,
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia
postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
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postępowania administracyjnego.

Organizacje ekologiczne i społeczne
art. 44 w ust. 1 zdanie pierwsze ustawy ooś otrzymał brzmienie:
Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć
uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,
uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową
w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy
przed dniem wszczęcia tego postępowania.
Warunkiem uczestniczenia jest nie tylko to, aby dana organizacja spełniała legalną
definicję organizacji ekologicznej, a więc takiej, której statutowym celem jest ochrona
środowiska (art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś), ale też to, aby organizacja taka prowadziła
działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez
minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia danego postępowania wymagającego
udziału społeczeństwa.
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Organizacje ekologiczne i społeczne

Zgodnie z art. 31 § 4 k.p.a.
Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej
osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być
zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe,
i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 Organizacja ekologiczna może jednocześnie wnioskować o dopuszczenie do
postępowania na prawach strony w trybie art. 31 k.p.a., i, jeśli nie spełnia
wymogów art. 44 ustawy ooś, ale spełnia wymogi określone w art. 31 k.p.a.
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Organizacje ekologiczne i społeczne
Dopuszczalność udziału organizacji ekologicznych w postępowaniu OOŚ - oprócz
zbadania celów statutowych takiej organizacji - musi być wynikiem ustalenia, że:
• 1) dane postępowanie administracyjne jest postępowaniem, w którym wymagany
jest udział społeczeństwa;
• 2) organizacja ekologiczna prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony
środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem
wszczęcia tego postępowania.
W świetle art. 44 ust. 1 ustawy ooś w tych kategoriach spraw, w których ustawodawca
przewidział możliwość udziału społeczeństwa, będzie mogła uczestniczyć tylko ta
grupa organizacji społecznych, które można uznać za organizacje ekologiczne,
z uwzględnieniem wynikającego z tego przepisu warunku prowadzenia przez
organizację ekologiczną działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska lub
ochrony przyrody przez określony czas (minimum 12 miesięcy).
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Organizacje ekologiczne i społeczne uprawnienia proceduralne
 Organizacjom na prawach strony przysługą te same uprawnienia co stronom
postępowania z wyjątkiem tzw. czynności dyspozycyjnych tj. nie może
w szczególności domagać się zawieszenia postępowania na podstawie art. 98
§ 1 k.p.a. ani umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a., nie może
zawrzeć ugody (art. 114 k.p.a.), jak również nie może żądać wznowienia
postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.

 Mają prawo przestawiania poglądu w sprawie – nie jest on wprawdzie formalnie
wiążący dla organu administracji publicznej, ale mając na uwadze art. 7 k.p.a.
nakazujący rozważenie wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie oraz
wyjaśnienie wszystkich wątpliwości – można poprzez tą instytucję wykazywać
punkty krytyczne dla danego postępowania administracyjnego.
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Organizacje ekologiczne uprawnienia proceduralne
 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.

 Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji
wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Również i w tym
przypadku brak jest wymogu, aby brała ona udziału w określonym postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa.
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Treść DŚU – po przeprowadzeniu OOŚ
Art. 82 ust. 1. pkt 1 Organ określa:
a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

D

Ś
U

b) istotne warunki korzystania ze środowiska 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,
Art. 82 ust. 1. pkt 1 Organ określa
c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w
szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19.
d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii w rozumieniu ustawy z 2001 r. 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.
f) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania
paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie
mniejszej niż 300 MW;

100

Treść DŚU – po przeprowadzeniu OOŚ
Art. 82 ust. 1. pkt 2: organ w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wynika potrzeba:

D

a) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji,
b) unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada
obowiązek tych działań,
Art. 82 ust. 1. pkt 2: organ w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wynika potrzeba

Ś

c) monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek
monitorowania, określając jego zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o jego
wynikach RDOŚ, organowi wydającemu DŚU oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne
organy, którym należy przedłożyć wyniki (wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta,
marszałek województwa, WIOŚ);

Art. 82 ust. 1 pkt 3 i 4 organ:

U

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 oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko 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, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b,;
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Treść DŚU – po przeprowadzeniu OOŚ

D
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Art. 82 ust. 1. pkt 4a: organ nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia
na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub
inwestycji jej towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących;
Art. 82 ust. 1. pkt 4b: organ może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
Art. 82 ust. 1 pkt 5 i 6 organ:

U

5) może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej,
określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy
ją przedstawić;
6) w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania nakłada obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin
przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją przedstawić.

Art. 82 ust. 3 ustawy ooś: Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi
załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Treść DŚU – bez przeprowadzenia OOŚ
Art. 84 ust. 1
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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.
Art. 84 ust. 1a organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań,
o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b, w szczególności jeżeli wynikają one
z postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2a.
63 ust. 2a W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2 (odstąpienie od OOS), organ
może wskazać na konieczność określenia w DŚU warunków lub wymagań, z art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działania z art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b

Art. 84 ust. 2 Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Treść DŚU – bez przeprowadzenia OOŚ
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Art. 84 ust. 1a w zw. art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b organ może określić istotne warunki
korzystania ze środowiska 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 w szczególności jeżeli wynikają one
z postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2a.
Art. 84 ust. 1a w zw. art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, organ może określić
wymagania, dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.
1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19 w szczególności jeżeli wynikają one
z postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2a.

Art. 84 ust. 1a w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b organ może nałożyć obowiązek
wykonania działań, w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w szczególności jeżeli wynikają one z postanowienia,
o którym mowa w art. 63 ust. 2a.
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Analiza porealizacyjna
art.82 ust. 1 pkt 5
Obowiązek
wykonania Analizy P.
jest fakultatywnym
elementem DŚU
wydanej po OOŚ.
Wyjątek od tej
zasady:
art. 82 ust. 1 pkt 6
ustawy ooś:
W przypadku
stwierdzenia w
ramach OOŚ
konieczności
utworzenia obszaru
ograniczonego
użytkowania
docelowo w DŚU
organ wydający ma
obowiązek zawarcia
w DŚU wymogu
wykonania Analizy
Porealizacyjnej.

art. 82 ust. 1 pkt 5

Art. 83 ust. 1

Art. 82 ust. 1c

W przypadku
nałożenia
obowiązku
wykonania analizy,
w DŚU należy
określić jej:

W analizie dokonuje
się porównania

Jeżeli z wyników analizy P.
lub monitoringu wynika:
konieczność podjęcia
działań w celu
dostosowania
przedsięwzięcia do
wymagań ochrony
środowiska,

- zakres;
- termin;
przedstawienia;

- wskazać inne
organy, którym
także należy ją
przedstawić:
(spośród
następujących:
RDOŚ; organ
właściwy do
utworzenia obszaru
ograniczonego
użytkowania; wójt,
burmistrz lub
prezydent miasta;
starosta; marszałek
województwa;
WIOŚ).

ustaleń zawartych
w raporcie ooś
i w DŚU,
m.in.
ustaleń dot.
przewidywanego
charakteru i zakresu
oddziaływania
przed. na
środowisko oraz
planowanych
działań
zapobiegawczych
z rzeczywistym
oddziaływaniem
przedsięwzięcia na
środowisko
i działaniami
podjętymi dla jego
ograniczenia.

wszczyna się
postępowanie, o którym
mowa w art. 362 lub art.
363 ustawy Prawo ochrony
środowiska.

Postępowanie wszczyna się
również na wniosek
organu, który wydał
decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, lub
regionalnego dyrektora
ochrony środowiska.
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Analiza Porealizacyjna
praktyka
• Analiza porealizacyjna ma za zadanie zbadać rzeczywiste oddziaływanie
zrealizowanej inwestycji, a przede wszystkim skutecznie ograniczyć
uciążliwości, szczególnie gdy inwestor planuje rozwiązania innowacyjne,
których skuteczność na etapie planowania inwestycji nie jest w pełni
zweryfikowana.
• Gdy wyniki Analizy P. wskazują na konieczność ustanowienia obszaru
ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru.
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Moc prawna DŚU
Art. 86 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie,
w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.

Organy wydające „decyzje następcze” są związane ustaleniami wydanej dla
przedsięwzięcia DŚU.
Związanie to dotyczy wszystkich aspektów tej DŚU m.in.:
 zakresu rzeczowego i obszarowego,
 nałożonych warunków realizacji inwestycji,
 w tym harmonogramów prac mogących negatywnie wpływać na środowisko.

107

Moc prawna DŚU
 DŚU nie jest decyzją stricte zezwalającą na realizację inwestycji, choć jej brak
(dla przedsięwzięć tego wymagających) uniemożliwia pozyskanie przez inwestora
kolejnych decyzji.
 nie daje praw do zajęcia nieruchomości objętych wydaną DŚU.
Wyjątek: art. 82a ustawy ooś
 DŚU uzyskana na potrzeby ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej
 Jeśli inwestor we wniosku o wydanie DŚU wskazał działki konieczne do zajęcia w
celu przeprowadzenia prac przygotowawczych,
 Były one przedmiotem analizy OOŚ w toku wydawania DŚU
 W treści DŚU jest wskazany wykaz takich działek wraz z warunkami prowadzenia
prac
 TO taka DŚU umożliwia inwestorowi nieodpłatne wejście na teren przewidziany na
ich wykonanie.
 Przez prace przygotowawcze do inwestycji rozumie się wycinkę drzew i krzewów,
przeprowadzenie badań archeologicznych lub geologicznych, wykonanie
kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu
Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
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Moc prawna DŚU – termin posługiwania się
Art. 72 ust. 3 ustawy
ooś
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o
wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w
terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
Zmiana ustawy ooś wydłużyła od 1 stycznia 2017 r. podstawowy okres
posługiwania się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z czterech do
sześciu lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Okres ten może być wydłużony do dziesięciu lat, o ile przed upływem
terminu podstawowego organ, który wydał decyzję sporządzi stanowisko
(na wniosek aktualnego właściciela decyzji), że „realizacja planowanego
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji
przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(…)”.
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Moc prawna DŚU
art. 72 ust. 4 ustawy ooś – przedłużenie terminu w którym można posługiwać

się DŚU
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego
przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli
było wydane.
Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu
środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
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Egzekucja warunków ustalonych w DŚU
Wykonanie warunków DŚU, które nie zostały uwzględnione
w decyzjach, o których mowa w art. 86 (decyzje następcze),
podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w skrócie
u.p.e.a.), o ile przedsięwzięcie jest realizowane.

u.p.e.a. przewiduje
przed wystawieniem
tytułu wykonawczego
konieczność pisemnego
upomnienia

Obowiązki wynikające z DŚU mają charakter niepieniężny.
Z tego względu – w odniesieniu do takich obowiązków
znajdować zastosowanie będą raczej przepisy u.p.e.a. dotyczące
zobowiązań niepieniężnych (ze względu na taki właśnie charakter
tych obowiązków oraz kształt przepisów egzekucyjnych).

Doręczenie tytułu
wykonawczego
wszczyna
postępowanie
egzekucyjne

W razie niewykonania obowiązków nałożonych DŚU na inwestora
stosowane będą przede wszystkim grzywna w celu przymuszenia
(art. 119-126 u.p.e.a.) oraz wykonanie zastępcze (art. 127-135
u.p.e.a.)
art. 127 u.p.e.a. i art. 133 § 1 u.p.e.a. koszty wykonania zastępczego są
przerzucane na zobowiązanego (tj. inwestora, który nie dopełnił jakichś
obowiązków wynikających z DŚU).
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Administracyjne kary pieniężne
 Przepisy z zakresu wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za
nieprzestrzeganie wymogów określonych w DŚU zawarto w nowy dział – VII A
ustawy ooś – obowiązują od 1 stycznia 2017 r.
 Organem właściwym do ich wymierzania jest według art. 136c Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ);
 Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z
tym że uprawnienia organów podatkowych pełni WIOŚ:

kara wymierzana będzie w drodze decyzji po analizie liczby i wagi stwierdzonych
przez WIOŚ naruszeń, wysokość kary 500 zł – 1.000.000 zł;

obowiązek wniesienia kary - w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej
wymierzeniu stanie się ostateczna (możliwość odwołania się do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska).
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Administracyjne kary pieniężne – zakres przedmiotowy (1/3)
Administracyjna kara pieniężna jest wymierzana jeśli przedsięwzięcie jest realizowane lub
zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego
przedsięwzięcia:

1. narusza warunki, wymogi oraz obowiązki określone w DŚU dotyczące:
• istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla
terenów sąsiednich,
• wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
• kompensacji przyrodniczej,
• działań w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko,
• obowiązku monitorowania oddziaływania na środowisko / analizy porealizacyjnej;

113

Administracyjne kary pieniężne – zakres przedmiotowy (2/3)
Administracyjna kara pieniężna jest wymierzana jeśli przedsięwzięcie jest realizowane lub
zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego
przedsięwzięcia:

2. nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o
których mowa w art. 96 ust. 1, w ramach których przeprowadzono ocenę
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
Przykład:
 Inwestor może zostać ukarany w sytuacji, gdy realizowane przez niego przedsięwzięcie nie
wymagało uzyskania DŚU, lecz była przeprowadzona ocena oddziaływania na obszar Natura
2000 i w wyniku tej oceny określono działania mające służyć zapobieganiu, ograniczaniu
i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000.
 Nie realizowanie takich działań jest sankcjonowane administracyjną karą pieniężną.
 Nieprzestrzegania ww. wymogów dotyczących ochrony środowiska, określonych w decyzjach
wydawanych po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 takich jak:
pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, zezwolenie na usunięcie drzew
i krzewów, pozwolenie wodnoprawne czy koncesje na gruncie Prawo geologiczne i górnicze.
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Administracyjne kary pieniężne – zakres przedmiotowy (3/3)
Administracyjna kara pieniężna jest wymierzana jeśli przedsięwzięcie jest realizowane lub
zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego
przedsięwzięcia:

3. narusza obowiązki i wymagania określone w decyzjach, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 (pozwoleniu na budowę),
10 (ZRID), 14 (decyzja w zakresie lotniska
użytku publicznego) i 18 (decyzji na realizację inwestycje dot. budowli
przeciwpowodziowej) ustawy ooś oraz pozwoleniu, o którym mowa w art. 82 ust. 1
pkt 4b (pozwolenia na prace przygotowawcze na obiekty energetyki jądrowej i
inwestycje im towarzyszące) ustawy ooś, dotyczące:
•ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla
których
przeprowadzono
postępowanie
w
sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko,
•analizy porealizacyjnej,
•wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych w dokumentacji wymaganej
do
wydania „decyzji następczej”, które zostały zmienione w wyniku ponownej ooś.
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Zwolnienia z konieczności uzyskania DŚU
Od 1 stycznia 2017 r.
Z konieczności uzyskania DŚU:
I.

Przedsięwzięcia polegające na odnowieniu zezwoleń z zakresu przetwarzania odpadów
(gdy przedsięwzięcie dotyczy drugiego lub kolejnego uzyskania przedsięwzięcia) oraz gdy
zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.

II.

Przedsięwzięcia dot. zmiany: (…) 2) koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
4 i 5, - generalnie tych, które „nie zwiększają oddziaływań”

III. Przedsięwzięcia o znaczeniu ze względu na obronność i bezpieczeństwo. - art. 72 ust. 8
PROCEDURA ZGŁOSZENIA TAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 Konieczność realizacji ww. przedsięwzięcia, wymaga zgłoszenia do RDOŚ
 Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia RDOŚ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu.
 W przypadku wniesienia sprzeciwu powstaje obowiązek uzyskania DŚU.
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Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie kluczowe zmiany
Od 1 stycznia 2017 r.
• Krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie został powiększony, obowiązek informacyjny spoczywać będzie na
władzach publicznych, do których ustawodawca zaliczył:
– nie tylko organy administracji,
– lecz również Sejm, Senat, Prezydenta RP, sądy, trybunały oraz organy kontroli
państwowej i ochrony prawa (art. 3 ust. 1 pkt 15a ustawy w brzmieniu
obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.).
•

Od 1 stycznia 2017 r. odmowa udostępnienia informacji będzie fakultatywna.
Rozstrzygając o udostępnieniu informacji, określony podmiot władzy publicznej
będzie musiał najpierw rozważyć interes publiczny przemawiający
za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku.
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Bazy danych - zmiany
Od 1 stycznia 2017 r.
• Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane do wprowadzania i
aktualizacji informacji i danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1.
•

Wprowadzenie informacji i innych danych następuje w terminie 30 dni od dnia ich
wytworzenia lub wpływu do organu. Zmiana z corocznego przedkładania
informacji.

•

art. 21 ust 4 - dane w publicznie dostępnych wykazać zamieszcza się w ciągu 14 dni
od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, albo przekazania
ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia.
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