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PODSTAWY PRAWNE
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska
oraz
o
ocenach
oddziaływania
na
środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

ramy dla przedsięwzięć w pewnych dokumentach strategicznych
warunkują
konieczność
przeprowadzenia
strategicznej
oceny
oddziaływania na środowisko

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE STRATEGICZNEJ



Projekty polityk, strategii, planów, programów z zakresu
planowania przestrzennego (skali krajowej, regionalnej i lokalnej):

•
•

koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
plany zagospodarowania przestrzennego (miejscowe
i wojewódzkie)
strategie rozwoju regionalnego

•
•

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE STRATEGICZNEJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekty polityk, strategii, planów i programów sektorowych:
przemysł
energetyka
transport
telekomunikacja
wyznaczające ramy dla
gospodarka wodna
późniejszej realizacji
gospodarka odpadami
przedsięwzięć mogących
leśnictwo
znacząco oddziaływać na
środowisko
rolnictwo
rybołówstwo
turystyka
wykorzystywanie terenu

DOKUMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE STRATEGICZNEJ


Inne projekty polityk, strategii, planów i programów, których
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar
Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochrona
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony



Inne
projekty
dokumentów,
jeżeli
organ
opracowujący
w uzgodnieniu z organem środowiskowym stwierdzi, że
wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko



Zmiany wprowadzane do przyjętych dokumentów, które przed
przyjęciem podlegały strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko

Organem odpowiedzialnym za procedurę jest organ opracowujący projekt
dokumentu
Etapy procedury:
•

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy
oddziaływania na środowisko (GDOŚ/RDOŚ oraz organ Inspekcji
Sanitarnej) (30 dni)

•

Opracowanie prognozy oddziaływania na
środowiska, zmiany stanu, środki zaradcze)

•

Opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą (GDOŚ/RDOŚ
oraz organ Inspekcji Sanitarnej) (30 dni) oraz postępowanie
z udziałem społeczeństwa (minimum 21 dni)

•

Postępowanie transgraniczne (fakultatywne, udział społeczeństwa,
GDOŚ)

•

Pisemne podsumowanie

środowisko

(stan

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy
oddziaływania na środowisko
Na jakim etapie jest dokonywane uzgodnienie:

Projekt dokumentu

Założenia do projektu dokumentu
Prognoza:

Powinna odnosić się do pełnej wersji projektowanego dokumentu


Powinna objąć wszystkie planowane działania mogące znacząco oddziaływać
na środowisko oraz zachodzące między nimi relacje



Stopień szczegółowości analiz powinien zostać dostosowany do zapisów
projektowanego dokumentu



Należy uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na
środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów
powiązanych z projektem



Ważne - analizy o charakterze przestrzennym, przedstawienie lokalizacji
planowanych działań na tle innych form wykorzystywania przestrzeni (np.
korytarzy ekologicznych czy obszarów chronionych) na mapach



Propozycje w zakresie monitoringu powinny pozwalać na zbadanie
rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji postanowień dokumentu

NATURA 2000 – szczególne wymogi

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy ooś projekt dokumentu nie może
zostać przyjęty, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wynika, że jego realizacja może znacząco negatywnie
oddziaływać na obszary Natura 2000, a nie zostaną spełnione
łącznie wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy
o ochronie przyrody



Można zezwolić na realizację dokumentu mogącego znacząco
negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, jeśli przemawiają
za tym niezbędne wymogi nadrzędnego interesu publicznego,
w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym.
Powyższa przesłanka może zostać uznana tylko w przypadku
braku rozwiązań alternatywnych oraz przy
zapewnieniu
wykonania
kompensacji
przyrodniczej
niezbędnej
do
zagwarantowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci
obszarów Natura 2000
..

OPINIOWANIE PROJEKTU DOKUMENTU WRAZ Z PROGNOZĄ


Opiniowaniu podlega projekt dokumentu i prognoza



Brak ograniczeń zakresu opinii



Dokumenty są bardzo zróżnicowane merytorycznie



Materiały są często bardzo obszerne i zróżnicowane pod
względem szczegółowości



Istotne wykazanie spełnienia przesłanek art. 34 ustawy o ochronie
przyrody, jeżeli jest stwierdzone ryzyko wystąpienia negatywnych
oddziaływań na obszary Natura 2000

STWIERDZENIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY



Jeżeli organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że
wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja
postanowień
dokumentu
może
spowodować
znaczące
oddziaływanie na środowisko

ODSTĄPIENIE OD OCENY
Wyłącznie jeżeli realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko
1.
2.
3.

Niewielkie modyfikacje przyjętych dokumentów z zakresu
planowania przestrzennego
Niewielkie modyfikacje przyjętych dokumentów sektorowych
Projekty
dokumentów
sektorowych
dotyczące
obszarów
w granicach jednej gminy

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

Dziękuję za uwagę
joanna.przybys@gdos.gov.pl

