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Procedura oceny oddzia ywania na rodowisko
Procedura oceny oddzia ywania na rodowisko ma dostarczy
podejmuj cemu decyzj organowi administracji publicznej informacji, czy
ingerencja inwestycji w rodowisko zosta a zaplanowana w sposób
optymalny i czy korzy ci wynikaj ce z jej realizacji rekompensuj starty
w rodowisku, jakie zwykle s niemo liwe do unikni cia.
rodowisko jest tu rozumiane nie tylko jako rodowisko przyrodnicze, ale
tak e jako rodowisko spo eczne.

Podstawy prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w
sprawie oceny wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko (dalej „dyrektywa
SOO ”);
Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsi wzi cia publiczne i prywatne na rodowisko naturalne
(dyrektywa OO );
Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa);
Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony ptactwa
(dyrektywa ptasia);
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia ywaniu na rodowisko (Ustawa Uoo );
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska;
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre lenia rodzajów
przedsi wzi

mog cych znacz co oddzia ywa

rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa

zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na
rodowisko (rozporz dzenie OO )

Elementy procedury OO
•

Kwalifikacja do post powania OO (screening)
Obligatoryjnie ocenie podlegaj przedsi wzi cia wymienione w Aneksie I
dyrektywy OO (tzw. I grupa przedsi wzi ). Z kolei Aneks II okre la
rodzaje przedsi wzi ), dla których procedura OO jest fakultatywna
(tzw. II grupa przedsi wzi )

•
•
•
•

Okre lenie zakresu raportu OO (scoping)
Z enie raportu OO
ciwemu organowi
Udzia spo ecze stwa i konsultacje z organami ochrony rodowiska
Wydanie decyzji i podanie jej do publicznej wiadomo ci

Charakterystyka najcz stszych b dów w
post powaniach OO

Procedury wst pne (kwalifikacja do post powania OO ,
ustalenie zakresu rzeczowego raportu)
•

•

•

Uzasadnienie postanowienia organu o obowi zku/ braku obowi zku
przeprowadzenia OO /konieczno ci sporz dzenia raportu OO nie
odnosi si do szczegó owych uwarunkowa , o których mowa w § 4 i
5 Rozporz dzenia OO /art. 63 Uoo ;
W postanowieniu stwierdzaj cym obowi zek przeprowadzenia
OO /konieczno ci sporz dzenia raportu brak okre lenia zakresu
raportu;
Sztuczne dzielenie przedsi wzi :
(Sztuczne dzielenie przedsi wzi cia na dwie lub wi cej cz ci tak, aby ka da z
nich nie wymaga a oceny i w efekcie ca e przedsi wzi cie równie jej unikn o, np.
inwestor uzyskuje zezwolenie dla inwestycji w warto ciach podprogowych, a
nast pnie usi uje je stosownie do potrzeb rozbudowa )

Kompletno
•

i jako

raportów OO

Brak niektórych elementów raportu OO , a w szczególno ci brak:
Wariantowania (w tym wariantu „0”, wariantu alternatywnego);
Analizy mo liwych konfliktów spo ecznych zwi zanych z planowanym przedsi wzi ciem;
Opisu istniej cych w s siedztwie lub bezpo rednim zasi gu oddzia ywania planowanego
przedsi wzi cia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;
Analizy ryzyka wyst pienia powa nej awarii;
W przypadku przedsi wzi zwi zanych z u yciem instalacji obj tej obowi zkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego – braku porównania proponowanej techniki z najlepszymi
dost pnymi technikami.

•
•

Niedostateczna jako raportów OO ;
Streszczenie w j zyku niespecjalistycznym nie odnosi si do
wszystkich elementów raportu OO ;
np. brak informacji na temat istotnych oddzia ywa przedsi wzi cia oraz rodków
minimalizuj cych lub kompensuj cych

•

Do raportu zosta sporz dzony aneks, który nie zosta udost pniony
organom opiniuj cym i spo ecze stwu;

Konsultacje z organami ochrony rodowiska
•

•

W postanowieniu wspó dzia aj cego organu inspekcji
sanitarnej/starosty, wyra aj cym konieczno sporz dzenia raportu
brak okre lenia zakresu raportu lub te okre lenie jest zbyt ogólne;
Organ prowadz cy post powanie przed
do uzgodnienia
organom wspó dzia aj cym raport bez aneksu, który zosta do niego
sporz dzony;

Konsultacje ze spo ecze stwem
•

•
•

•

Konsultacje spo eczne (sk adanie uwag i wniosków) maj miejsce na
niew ciwym (zbyt wczesnym) etapie procedury OO (na etapie
screeningu;
Do konsultacji spo ecznych przed ony zosta raport nie zawieraj cy
streszczenia niespecjalistycznego;
W uzasadnieniu decyzji rodowiskowej brak szczegó owej informacji
(m.in. o terminie i miejscu) lub te w ogóle brak informacji o
przeprowadzeniu procedur udzia u spo ecznego po przed eniu
przez inwestora raportu OO ;
Brak przeprowadzenia konsultacji spo ecznych po uzupe nieniu przez
inwestora braków w raporcie OO ;

Wydanie decyzji
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach nie przedstawia
szczegó owych wyra nie odnosz cych si do planowanego
przedsi wzi cia warunków rodowiskowych ani odpowiedniego ich
uzasadnienia;
W uzasadnieniu decyzji rodowiskowej nie przedstawiono opisu
analizowanych wariantów;
Brak charakterystyki przedsi wzi cia przygotowanej przez organ
wydaj cy decyzj ;
Brak informacji o konsultacjach spo ecznych, zg oszonych uwagach i
rozstrzygni ciach;
Brak informacji o udziale organizacji ekologicznych w post powaniu
OO ;
Brak odniesienia do szczegó owych uwarunkowa , o których mowa
w § 4 i 5 Rozporz dzenia OO / art. 63 Uoo ;
W decyzji zezwalaj cej na inwestycj (pozwoleniu na budow ) brak
odniesienia organu do decyzji rodowiskowej;
Decyzja o zezwoleniu na inwestycj posiada szerszy zakres
przedsi wzi cia ni decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach;
Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zosta a wydana po
wydaniu decyzji zezwalaj cej na inwestycj .

Zagro enia wynikaj ce z b dów w dokumentacji OO
•

•
•

Wstrzymanie wyp at/zawierania umów o dofinansowanie dla
poszczególnych Beneficjentów/Wnioskodawców do czasu
uzupe nienia dokumentacji;
Obni enie poziomu p ynno ci finansowej
Beneficjentów/Wnioskodawców;
Nieterminowe realizowanie zakresu rzeczowego projektu przez
Beneficjentów/Wnioskodawców;

Dzia ania naprawcze
•

Uzupe nienia w mo liwym zakresie dokumentacji przez Beneficjentów
(dodatkowe wyja nienia, o wiadczenia, deklaracje w ciwych organów
lub wyst pienie z wnioskiem Beneficjenta o stwierdzenie niewa no ci
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, a po stwierdzeniu jej
niewa no ci, z wnioskiem o wydanie nowej decyzji);
(nie mo na jednak wykluczy , e pomimo uzupe nie dokumentacji
rodowiskowej KE podczas czynno ci kontrolnych, stwierdzi uchybienia
w stosowaniu prawa unijnego i na y kary finansowe)

•

•
•

Podj cie wspólnych dzia
z IZ oraz IP zmierzaj ce do
wypracowania stanowiska zapewniaj cego dalsz realizacj
projektów z uwzgl dnieniem dofinansowania unijnego (Zestawienia
najcz stszych uchybie w dokumentacji OO wraz z propozycj
dzia
naprawczych, uwzgl dniaj ce wyk adni Generalnej Dyrekcji
Ochrony rodowiska, ekspertyz zleconych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Gospodarki).
Baza „Typowych pyta i odpowiedzi w zakresie OO ” na stronie
www.parp.gov.pl
Szkolenia dla pracowników PARP i RIF w zakresie weryfikacji
dokumentacji OO

Statystyka OO w 4.4. PO IG
•
•
•

Skala projektów podlegaj cych OO w ramach dzia ania 4.4. PO IG
80% projektów w ramach pierwszej rundy;
70% projektów w ramach drugiej rundy

•
•

Skala b dnych dokumentacji OO
70-80 % przedk adanych do PARP dokumentacji OO w ramach
dzia ania 4.4. PO IG zawiera b dy

•
•

Okres dokonania uzupe nie w dokumentacji OO :
1 tydzie – 6 miesi cy*

•

* Beneficjent na w asne

yczenie przeprowadza OO

Dzi kuj za uwag

