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Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych
narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju,
wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju.
Ocena oddziaływania na środowisko - procedura administracyjna
prowadzona przed podjęciem realizacji przedsięwzięcia mająca na celu
rozważenie środowiskowych skutków realizacji tego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w
środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu
wykorzystania terenu, w tym również wydobywanie kopalin.
Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikują się jako jedno
przedsięwzięcie także wtedy, jeżeli są one realizowane przez różne
podmioty

Akty prawne
• Ustawa z dnia 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 (dalej „uooś”)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (dalej „Rozporządzenie”)

Procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana
jest,
gdy
przedsięwzięcie
może
zawsze
znacząco
albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
O tym, która inwestycja może zostać zakwalifikowana do jednej
z powyższych kategorii decyduje Rozporządzenie.
Inwestor winien w pierwszej kolejności dokonać kwalifikacji
planowanego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie, które kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko winno uzyskać decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej „duś”).

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

właściwość organów

•

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: drogi, linie kolejowe, napowietrzne linii elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy
naftowej, produkty naftowe, substancje chemiczne lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych,

•

przedsięwzięcia realizowane na terenach zamkniętych,

•

przedsięwzięcia realizowane na obszarach morskich,

•

zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,

•

przedsięwzięcia polegające na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

•

inwestycje w zakresie terminalu,

•

inwestycje związane z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

•

przedsięwzięcia polegające na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych;

•

przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze kopalin ze złóż,
prowadzonych na podstawie koncesji,

•

napowietrzne linie elektroenergetyczne lub stacje elektroenergetyczne będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo
przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

•

przedsięwzięcia, 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 inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

•

elektrownie wiatrowych, określonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

właściwość organów
Starosta - scalanie, wymiana lub podział gruntów.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji
towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku
zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek
rolny;
wójt/ burmistrz/prezydent miasta dla pozostałych przedsięwzięć.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (uooś)
wymienia decyzje, których uzyskanie winno być poprzedzone
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in.:
• decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
• decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny
• pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia
wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz
innych materiałów
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja
planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko:
• planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko – I grupa
• planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko – II grupa - jeżeli obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został
stwierdzony w drodze postanowienia przez organ wydający duś.

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

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
• postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji
przedsięwzięcia. Do wniosku załącza się:
1)

w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku
gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2)

w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)

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

4)

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;

5)

w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub określonych ustawą decyzji, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjnowysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6)

dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku;

7)

wypis 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;

8)

w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

9)

analizę kosztów i korzyści, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne.

Z punktu widzenia organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach często kluczowe znaczenie ma uprzednia weryfikacja zgodności inwestycji z prawem
miejscowym.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś,
właściwy organ wydaje decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony
(…)
Natomiast, jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, w przypadku stwierdzenia
sprzeczności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami mpzp, organ prowadzący postępowanie
zwolniony jest z konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie,
w tym przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami (wyroki Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 września 2010r., II SA/Lu 335/10, LEX nr 753782;
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r. II SA/Łd 1441/10, LEX nr
994267; Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r. II OSK 2628/11,
LEX nr 1337407)

Karta informacyjna przedsięwzięcia
•

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, w celu
określenia konieczności przeprowadzenia ooś, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla gr. I, w szczególności dane o:

1.

rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2.

powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą
roślinną,

3.

rodzaju technologii,

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,

5.

przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6.

rozwiązaniach chroniących środowisko,

7.

rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8.

możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9.

obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w
zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10.

wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

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,

12.

ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13.

przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,

14.

pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Wniosek
I grupa

Scoping–ustalenie
zakresu raportu

Screening –brak
konieczności ooś
Wniosek
II grupa

Screening –
konieczność ooś

Scopingustalenie
zakresu raportu

Postanowienie w sprawie konieczności ooś (screening) wydaje
się po zasięgnięciu opinii:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
2) właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego,
4)organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej

Wniosek
II grupa

Screening –brak konieczność ooś

Decyzja ooś
(z warunkami lub bez warunków)

Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub organu właściwego
do wydania oceny wodnoprawnej o braku obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na
konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
warunków lub wymagań:
• 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,
• wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, w szczególności w
projekcie budowlanym
• unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko - nakłada obowiązek tych działań,

Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia,
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym
gleby, wody i powierzchni ziemi,
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,
g) 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;

2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustaw o ochronie przyrody oraz korytarzy
ekologicznych,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
2a. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów
przyrodniczych;
3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;
3a. opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
3b. 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;
4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;

5. 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;

6. 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 środowisko, a w
przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
6a. 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 ustawie 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 dodatkowe określone w ustawie, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,

g)

wzajemne oddziaływanie między ww. elementami,

7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem ww. informacji,

8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9. opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy
ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsięwzięcia;
10. dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
a) określenie założeń do:
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia,
odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia
oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

10a. dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie
mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie
analizy:
a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;
11. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z
technologią spełniającą wymagania, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;
11a. odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu
widzenia realizacji przedsięwzięcia;
12. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania, o którym mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru,
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć
polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
13. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości
analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
15. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w
szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 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;
17. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
18. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
19. podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty
sporządzenia raportu;
19a. oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół
autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa
w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;
20. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Autor raportu
• Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 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:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska,
inżynieria środowiska,
d) 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.
3. Oświadczenia 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.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
• 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 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;

3.

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;

4.

zasięga opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego;

5.

zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja zgodnie z ustawą.

6.

uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których
mowa w ustawie 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.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
•

Organ występujący o uzgodnienie lub opinię przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten
został uchwalony, albo informację o jego braku (…).

Udział społeczeństwa
• 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.
• Organ prowadzący postępowanie może, w drodze
postanowienia, wyłączyć stosowanie przepisów dotyczących
udziału społeczeństwa w odniesieniu do przedsięwzięć
realizowanych na terenach zamkniętych, jeżeli zastosowanie
tych przepisów mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele
obronności i bezpieczeństwa państwa.

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
1) wyniki uzgodnień i opinii;
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko;
3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania
na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, właściwy organ:
1) określa:
a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
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,
c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania określonych
decyzji,
d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których
przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
2) w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:
a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji,
b) unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek tych działań,
c) monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek monitorowania, określając jego zakres,
termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi
wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym należy
przedłożyć wyniki, spośród następujących: (wójt, burmistrz lub prezydent miasta; starosta; marszałek województwa; wojewódzki
inspektor ochrony środowiska)

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3) W określonych ustawą Prawo ochrony środowiska przypadkach, 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 określonych decyzji (pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
realizacja inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, realizacja inwestycji przeciwpowodziowych)
4a) 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, zgodnie z ustawą o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze, zgodnie z ustawą o przygotowaniu i
realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
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.

• 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.

Duś dołącza się do wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnych.
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w
terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja ooś stała się ostateczna.
Termin posługiwania się duś można przedłużyć do 10 lat w
przypadku gdy:
• przedsięwzięcie realizowane jest etapowo,
• aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte
w duś lub ponownej ocenie,
• postanowienie przedłużające termin musi być wydane przed
upływem 6 lat.
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Wniosek

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
• Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, przeprowadza
się także:
1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia,
złożony do organu właściwego do wydania decyzji;
2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o
wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji do
wychwytywania dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku instalacji do spalania
paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
• W przypadku gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdza konieczność ponownego przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, podmiot planujący
podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
• W przypadku, gdy ponowna ocena przeprowadzana jest na wniosek,
podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada, wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
• W przypadku, gdy ponowna ocena przeprowadzana na podstawie
stanowiska organu właściwego do wydania decyzji, organ ten
stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie
zakres raportu; na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
• Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko organ właściwy do wydania decyzji/ pozwolenia,,
występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o
uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
• Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji/ pozwolenia;
2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
Przed wydaniem postanowienia GDOŚ/rdoś występuje:
• do organu właściwego do wydania decyzji/ pozwolenia, o
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa;
• do organu inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego w
sprawach ocen wodnoprawnych, o wydanie opinii.
Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy
regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w
sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
• Organ właściwy do wydania decyzji/ pozwolenia przekazuje
właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska albo
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez
społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była
przeprowadzona.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
• Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wymaga
uzasadnienia.
• Uzasadnienie postanowienia, niezależnie od wymagań KPA, powinno zawierać:
1) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;
2) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione:
a) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b) ustalenia zawarte w opiniach,
c) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
• Postanowienie wiąże organ właściwy do wydania decyzji/
pozwolenia.

• Dziękuję za uwagę

