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Wiadomości ogólne 

Oddziaływanie na środowisko 

 

 to różnica pomiędzy spodziewaną wartością 

wyszczególnionego parametru środowiskowego                               

w określonym czasie i przestrzeni, oszacowaną przy 

założeniu o braku realizacji przedsięwzięcia a 

spodziewaną wartością tego samego parametru (w 

identycznych warunkach przestrzenno-czasowych) przy 

założeniu, że planowane przedsięwzięcie zostanie 

zrealizowane. 



Wiadomości ogólne 

Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko OOS 

 

Procedura OOS to systematyczne, powtarzalne                                 

i interdyscyplinarne rozważanie potencjalnych skutków 

planowanej inwestycji lub realnych rozwiązań 

alternatywnych wobec niej dla cech fizycznych, 

biologicznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych 

danego obszaru geograficznego (środowiska). 

 

 



Wiadomości ogólne 

• Pozyskanie  informacji, 

• Analiza rozwiązań alternatywnych, 

• Zrównoważenie celów środowiskowych 

ze społecznymi, ekonomicznymi itp. 

• Rola pomocnicza 

Znaczenie OOS 



Wzorcowa  procedura OOS  

• określać skutki i warunki realizacji 

poszczególnych inwestycji,  

• umożliwić lepsze zrozumienie następstw decyzji,  

• umożliwić ocenę wielkości oddziaływań,  

• identyfikować potencjalne sytuacje konfliktowe,  

• umożliwić porównanie wariantów oraz 

przeprowadzenie analizy strat i zysków,  

• określać środki minimalizujące negatywne 

oddziaływania,  

  

Cele OOS 



Wzorcowa  procedura OOS  

 

• umożliwić osiągnięcie porozumienia społecznego 

na temat proponowanego rozwoju,  

• spełniać funkcję edukacyjną — podnosić 

świadomość ekologiczną społeczeństwa 

i skłaniać do działań proekologicznych,  

• umożliwić oszczędność czasu i środków 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia,  

• gwarantować zgodność podejmowanych działań 

z prawem.  

Cele OOS 



"Ocena oddziaływania na środowisko, jako narzędzie 

w ręku państwa, powinna być przeprowadzana dla 

przedsięwzięć, które mogą mieć ujemny wpływ na 

środowisko a decyzja o ich rozpoczęciu leży w 

kompetencji władz państwowych” – Deklaracja z Rio, 

1992 r.  

Prawo międzynarodowe 

http://www.uni-wuerzburg.de/law/gifs/earth.gif


Prawo UE 

 

Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko 

 

                           znowelizowana Dyrektywą   2014/52/UE 



Natura 2000 

Dyrektywa „Siedliskowa” 

 

Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 

92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory  

 

Dyrektywa „Ptasia” 

 

Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
 



Prawo polskie 



Prawo polskie 
Rozporządzenie kwalifikujące 



Wiadomości ogólne 

• ocena oddziaływania na środowisko 
(OOS): 

  - przedsięwzięcia inwestycyjne 

• strategiczna ocena na środowisko 

(SOOS): 

  - plany i programy 

  - polityki 

  - akty legislacyjne 

• ocena oddziaływania na obszary 
Natura 2000 (habitatowa, naturowa)  
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Wzorcowa  procedura OOS  

 
• Propozycja inwestycji 

 
• Kwalifikacja inwestycji - SCREENING 

czy inwestycja wymaga wykonania oceny oddziaływania na środowisko?  

 
• Weryfikacja celu i potrzeby 

jakie potrzeby społeczno-ekonomiczne zostaną zaspokojone  

w wyniku realizacji projektu i w jakim stopniu? 

ETAPY PROCEDURY 



1. Kwalifikowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 

przeprowadza organ właściwy do wydania DoŚU, uwzględniając:  

• rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, 

• usytuowanie przedsięwzięcia, 

• rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. 

  

 Postanowienie w tej sprawie jest wydawane po zasięgnięciu opinii 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (niekt. przedsięwzięcia), organu właściwego do wydania oceny 

wodnoprawnej 

 

2. Kwalifikowanie jest przeprowadzane także w odniesieniu do możliwości 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - następuje ono na 

etapie wydawania ostatecznej decyzji na realizację przedsięwzięć innych niż l i 

II grupa 

 

 

SCREENING   Etap kluczowy dla procedury 



Wzorcowa  procedura OOS  

 

• Ustalenie zakresu badań – SCOPING 

 

 identyfikacja wszystkich istotnych oddziaływań przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy środowiska  

Ważne aby: 

• nie pominąć żadnych istotnych zagrożeń,  

• wyeliminować zagadnienia nieistotne,  

• określić braki w informacji i zaproponować sposoby ich uzupełnienia,  

• zidentyfikować osoby, organizacje i instytucje, które mogą dostarczyć 

istotnych informacji.  

 



Wzorcowa  procedura OOS  

 

Analiza wariantowa — rozwiązania alternatywne planowanej 

inwestycji (powinna obejmować) 

 

• inne rozwiązania planistyczne, lokalizacyjne 

• inny produkt,  

• skala,  

• technologia (produkcja, gospodarka wodno — ściekowa, gospodarka 

odpadami),  

• etapowanie,  

• powiązania infrastrukturalne,  

• zagospodarowanie,  

• wariant zerowy.  

 

 



Wzorcowa  procedura OOS  

 

Prognozowanie oddziaływań  

 

 Na tym etapie dokonuje się analizy wpływu inwestycji na poszczególne 

elementy środowiska.  

 

• ze względu na zasięg oddziaływań;  

• ze względu na czas trwania,  

• ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia,  

• ze względu na skutki,  

• ze względu na moment wystąpienia,  

• odwracalne, nieodwracalne,  

• wpływające na różne grupy społeczne,  

• o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,  

• o różnym charakterze np. konwencjonalne, radiologiczne,  

• bezpośrednie, pośrednie (zakres przestrzenny i czasowy).  

 
 



Wzorcowa  procedura OOS  

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom inwestycji często polega na 

ograniczeniu ich rozmiarów, zmianie lokalizacji, rekultywacji zniszczonych 

terenów lub tworzeniu środowisk zastępczych. 

 

Przeciwdziałanie może obejmować: 

• całkowite zapobieganie negatywnym skutkom poprzez nie realizowanie 

inwestycji,  

• minimalizowanie oddziaływania poprzez ograniczenie skali inwestycji itp.,  

• wyeliminowanie efektów oddziaływania poprzez naprawienie lub odtworzenie 

poszczególnych elementów środowiska, które zostały dotknięte negatywnym 

oddziaływaniem,  

• zmniejszenie oddziaływania poprzez podejmowanie działań ochronnych 

podczas eksploatacji inwestycji,  

• rekompensowanie oddziaływań poprzez uzupełnianie (zastępowanie 

poprzednich lub dodawanie nowych elementów) 

 
 



Wzorcowa  procedura OOS  

 

• Porównanie wariantów i wybór preferowanego wariantu 

 
 Na tym etapie dokonuje się wielokryterialnej oceny wariantów.  

 

Należy uwzględnić następujące kryteria oceny:  

• wykonalność i wymogi inżynieryjne,  

• realność ekonomiczną,  

• zasady ochrony środowiska.  

 

• Raport OOŚ  

 

• Opiniowanie raportu 

 

• Monitoring i oceny powykonawcze  

K O N S U L T A C J E   S P O Ł E C Z N E 



PRZEDSIĘWZIĘCIA WYMAGAJĄCE OCENY 



 

    

UWAGA: 

 Jeśli po wydaniu DoŚU lub ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia 

wyznaczono obszar Natura 2000, a przedsięwzięcie może znacząco negatywnie 

oddziaływać na ten obszar – to podmiot już wydanej decyzji ma obowiązek wystąpić z 

wnioskiem o DoŚU w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 

 

1. Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(I grupa przedsięwzięć). 

2. Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (II grupa przedsięwzięć). 

3. Każdego innego planowanego przedsięwzięcia, jeżeli może ono 

znacząco oddziaływać na obszar N2000, a nie jest bezpośrednio 

związane z jego ochroną (dyr.92/43/EWG) 

Uzyskanie DoŚU jest wymagane dla: 

Załącznik I i II Dyrektywy 

2011/92/UE EIA (OOŚ) 



Prawo polskie 
Rozporządzenie kwalifikujące 



chów lub hodowla ryb w stawach typu: 

 

• a) karpiowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 4 t z 1 ha 

powierzchni użytkowej stawu, 

 

• b) pstrągowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 1 t przy 

poborze 1 I wody na sekundę w miejscu ujęcia wody 

 

chów lub hodowla ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

§ 3 
 

tzw. grupa II 

 

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: 

STAWY 



ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Czy będzie wymagana „pełna” OOŚ? 

OPINIOWANIE  (organy współdziałające) 

Decyzja środowiskowa  Postanowienie o 

przeprowadzeniu OOŚ / zakres 

raportu 

tak nie 



Ocena oddziaływania   



Ocena oddziaływania  

rośliny 

powietrze 

krajobraz 

wody 

grzyby 

dobra materialne 

Formy ochrony przyrody 
powierzchnię ziemi 

zwierzęta 

ciągłość korytarzy ekologicznych  

Natura 2000 

siedliska przyrodnicze 

klimat 

ludzi 





DoŚU powinno poprzedzać wydanie: 

• Decyzji o pozwolenie na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych 

• Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

• Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

• Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

• Decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady 

• Pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z 

wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

• Decyzji o zmianie lasu na użytek rolny 

• decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów 

• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

 

Art. 72 [Wydanie decyzji] 



Organem właściwym do wydania DoŚU jest: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku przedsięwzięć 

realizowanych choćby w części na terenie zamkniętym (MON) lub na obszarach 

morskich, w przypadku zmiany lasu na użytek rolny (niestanowiącego własności 

Skarbu Państwa) oraz w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko: 

• dróg,  

• napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

• instalacji    do    przesyłu    ropy    naftowej,    produktów    naftowych, substancji 

chemicznych lub gazu,  

• sztucznych zbiorników wodny 

• … 

• … 



3. Starosta -  w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów 

4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  -  w przypadku zmiany 

lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny 

5. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta  -  w przypadku pozostałych 

przedsięwzięć 

Organem właściwym do wydania DoŚU jest: 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących; 

W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje co najmniej 

dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego 

zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo 

są co najmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, organem właściwym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska 



Oddziaływania stawów na środowisko są zróżnicowane, ale 

stawy odpowiednio zaprojektowane i użytkowane mogą 

mieć pozytywne oddziaływania na środowisko oraz ludzi 

a instrument oceny oddziaływania na środowisko powinien 

być traktowany jako gwarancja takiego właśnie podejścia do 

gospodarki stawowej  


