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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007–2013 realizowanych jest 8 osi priorytetowych w tym 28 działań: 
 

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej 
Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa 
Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego 
Działanie 1.3. Infrastruktura kolejowa 
Działanie 1.4. Infrastruktura portu lotniczego 

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 
Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 
Działanie 2.2. Gospodarka odpadami 
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 
Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska 
Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych 

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej 
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury 

Wykaz osi priorytetowych i działań Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
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Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT 
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności 
Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług 

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 
Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 
Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 
Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 
Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 
Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów 
Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 

Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki 
Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze 
Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 

Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 
Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 
Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych 

Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna 
Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 
Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne 
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Etapy oceny: 
Ocena formalna 
Ocena formalna polega na sprawdzeniu na podstawie kryteriów formalnych dla 
danego działania poprawności złożonego wniosku oraz jego kompletności (wraz z 
załącznikami), a także na sprawdzeniu zgodności złożonego wniosku o 
dofinansowanie z opisem działania i wymogami formalnymi wynikającymi z 
odpowiednich przepisów. 
 

Kryteria formalne na karcie oceny formalnej podzielone są na: 

• (A I) - podstawowe kryteria formalne – dopuszczające 

• (A II) - szczegółowe kryteria dotyczące poszczególnych działań 

• (A III) - podstawowe kryteria formalne  

• B - szczegółowe kryteria dotyczące projektów kluczowych 

• C - ocena w zakresie oddziaływania na środowisko 
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Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

 
 
Ocena formalna – cd. 
 
Kryteria A I dotyczą kwestii, które nie mogą zostać poprawione, będą to m.in. typ 
beneficjenta, wartość całkowita projektu. 

Weryfikacja negatywna w zakresie któregokolwiek z kryteriów z grupy A I skutkuje 

odrzuceniem wniosku. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania 

(spełnienie kryteriów z grupy A I) wniosek zostaje przekazany do oceny przy 

zastosowaniu kryteriów AII.  

Kryteria z grupy A II, A III, B i C stanowią zbiór kryteriów formalnych, w stosunku do 

których może wystąpić jednokrotna poprawa błędów.  

Kryteria z grupy C dotyczą kryteriów środowiskowych i podlegają ocenie przy 

udziale Pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju. 
5 

Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą (Wersja X) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (zmiany przyjęte Uchwałą  

nr 57/1118/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 

2011r.) ostatnim elementem oceny formalnej jest Ocena w Zakresie Oddziaływania 

na Środowisko (OOŚ). Ocena ta przeprowadzana jest przez pracowników ds. oceny 

formalnej projektów wyspecjalizowanych w ocenie procedury OOŚ, 

niezaangażowanych we wcześniejsze etapy oceny formalnej. Nadzór nad oceną 

wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ sprawuje Pełnomocnik Zarządu 

ds. Zrównoważonego Rozwoju potwierdzając ocenę podpisem. Nadzór przez 

pełnomocnika dokonywany jest na wszystkich wnioskach bądź wybranej próbie, w 

zależności od specyfikacji konkursu i fazy wdrażania. Dobór próby pełnomocnik 

dokonuje w porozumieniu z Dyrekcją. 
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Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nie ma konieczności 

dołączania do wniosku końcowego „zezwolenia na inwestycję” tzn. decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub 

dokonanego do właściwego organu archtektoniczno-budowlanego zgłoszenia robót 

budowlanych. Wniosek który zostanie oceniony pozytywnie pod kątem oceny 

oddziaływania na środowisko dopuszczony jest do dalszego etapu oceny warunkowo 

z odpowiednim zapisem w karcie oceny formalnej. 
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Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

 

Przykład zapisu w Karcie Oceny Formalnej w zakresie 
Oceny Oddziaływania na Środowisko  
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Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

Ocena merytoryczna  
 

W ramach oceny merytorycznej oceniane są: dopuszczalność merytoryczno-
techniczna projektu, jakość projektu oraz wpływ założonych rezultatów projektu na 
osiąganie celów RPO. Kryteria w tym obszarze oceny podlegają ocenie „tak-nie” i 
punktacyjnej.  
Ocenę merytoryczną przeprowadza zespół oceniający. 
 

Ocena merytoryczna składa się z następujących elementów: 
 

• B.1 - kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu – ocena „tak-
nie” (tzw. kryteria dostępowe), 

• B.2 - kryteria oceny jakości projektu – ocena punktowa, 
• B.3 - kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie 

założonych w RPO celów – ocena punktowa. 
 

Zespół oceniający tworzą członkowie z dwóch odrębnych list, zatwierdzanych przez 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 9 

Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

Etap podpisania umowy o dofinansowanie projektu  

Na etapie wdrażania właściwej osi priorytetowej, jeżeli dokumenty zostały 

przekazane terminowo, a realizacja Projektu wymaga uzyskania przez 

Wnioskodawcę pozwolenia na budowę/pozwolenia na realizację inwestycji 

drogowej, które nie zostało dostarczone na etapie oceny formalnej to całość 

dokumentacji środowiskowej wraz z pismem przekazującym zostaje przekazana do 

Wydziału Wyboru Projektów w celu jej ponownej weryfikacji (dotyczy projektów 

objętych Aneksem I lub II dyrektywy OOŚ oraz projektów infrastrukturalnych nie 

objętych zakresem dyrektywy OOŚ, ale mogących potencjalnie negatywnie 

oddziaływać na obszar Natura 2000). 
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Organizacja weryfikacji poprawności procedury OOŚ  
– etap wyboru i wdrażania projektów. 



 
 

Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 

1. Niewłaściwa kolejność wydanych decyzji administracyjnych.  

 W latach 2008-2009 dość powszechnym błędem jaki pojawiał się  

w dokumentacji środowiskowej załączonej do wniosku o dofinansowanie 

projektu była niewłaściwa kolejność uzyskiwanych decyzji – najczęściej  decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydana już po uzyskanej przez 

wnioskodawcę decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przykład: 
 (…) bezwzględnym wymogiem dyrektywy 85/337/EWG, a także prawa polskiego, jest przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko zanim zostanie podjęta decyzja zezwalająca na realizację przedsięwzięcia. W 

odniesieniu do decyzji wymaganych przez prawo polskie zezwolenie na realizację inwestycji składa się z dwóch 

kolejno następujących po sobie decyzji: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i – w przypadku inwestycji 

budowlanych – decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym nie ma prawnej możliwości uzupełnienia 

procedury OOŚ po wydaniu pozwolenia na budowę. Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana po 

wydaniu pozwolenia na budowę nie może stanowić dowodu wypełnienia wymagań dyrektywy 85/337/EWG.” 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

1. Niewłaściwa kolejność wydanych decyzji administracyjnych – cd. 

 Po wejściu w życie (tzn. od 15 listopada 2008r.) ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w dokumentacji środowiskowej 

dołączonej do wniosku o dofinansowanie projektu zdarzają się sytuacje, że 

decyzja lokalizacyjna wydawana jest przed decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach a następnie uzyskiwane jest pozwolenie na budowę lub zdarza 

się jeszcze że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po 

uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

  

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

1. Niewłaściwa kolejność wydanych decyzji administracyjnych – cd. 

 Przepisy natomiast jednoznacznie stwierdzają, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydawana jest przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 72 ust. 1. pkt 1 i 3 

ustawy ooś oraz zgodnie z art. 86 wymienionej ustawy decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1.  

 

2. Dzielenie przedsięwzięć 

 Zdarza się, że wnioskodawcy uzyskują decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach tylko dla 

zakresu planowanego przedsięwzięcia, który będzie dofinansowany ze środków unijnych, 

natomiast dla pozostałych etapów tego samego przedsięwzięcia, realizowanych ze środków 

własnych wnioskodawcy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest już pomijana.  

 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

3. Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niespójny z zakresem 

inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie projektu i pozostałej 

dokumentacji aplikacyjnej.  

 Zdarza się, że opisane przedsięwzięcie we wniosku aplikacyjnym ma większy 

zakres niż zakres przedsięwzięcia dla którego uzyskana została decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przykład: 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje mniejszy zakres niż pozwolenie na budowę np. drogi 

dojazdowe albo parkingi. 

 

 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

4. Brak spójności w numeracji działek podawanych w poszczególnych decyzjach 

administracyjnych. 

 W decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach często wymienionych jest 

mniej działek niż w decyzjach następczych np. decyzji lokalizacyjnej lub decyzji o 

pozwoleniu na budowę i innych decyzjach kończących proces uzyskania 

„zezwolenia na inwestycję”. Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach często brak jest pełnej informacji o wszystkich działkach na 

których będzie realizowane przedsięwzięcie.  

Przykład:  
 

 „Po dokonaniu analizy dokumentacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko załączonej do wniosku o 

dofinansowanie projektu stwierdzono brak spójności pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia (…) wydaną przez Burmistrza (…) a decyzją o pozwoleniu na budowę (…). 

Zakres wymienionej decyzji pozwolenie na budowę obejmuje działki, które nie zostały wymienione w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, tj. działki nr …, …, … 

i ….” 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

5. Niewłaściwie przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa  

w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 W uzasadnieniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak zapisów w 

jaki sposób oraz gdzie podano informacje o rozpoczęciu procedury związanej  

z konsultacjami społecznymi.  

Przykład:  
„Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zawiera: 

-  informacji o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem 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, 

-  informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji nt. wniosku o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, 

- informacji o  zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanym postanowieniu  

w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

- informacji o sposobie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu i udziale 

społeczeństwa poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, w siedzibie organu oraz 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.” 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 
 
 
 
 

6. Brak poddania ponownym konsultacjom społecznym wszystkich dokumentów 

zgromadzonych podczas przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na 

środowisko (np. aneks do raportu). 

 

 Czasem na etapie opiniowania raportu wnioskodawca zostaje wezwany do 

uzupełnienia dokumentacji, do wersji pierwotnej raportu dołączane są kolejne 

aneksy. Aneksy raportu zanim zostaną opracowane składane są już po 

zakończonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Właściwe organy w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazują 

uzupełnioną dokumentację do zaopiniowania przez właściwe organy, natomiast 

nie poddają uzupełnionej dokumentacji ponownym konsultacjom społecznym.  

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 

 

 

 

7. Brak analizy wariantów w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 W analizowanych raportach brak jest rozważań alternatyw bądź pomijane są 

niektóre dostępne warianty. 

Przykład:  
• „Raport o oddziaływaniu na środowisko nie zawiera opisu analizowanych wariantów, w tym: 

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.”  

• „Raport o oddziaływaniu na środowisko nie zawiera analizy wariantów przedsięwzięcia co jest niezgodne z art. 

5 ust. 1 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str. 40 z 

późn. zm.), który mówi, że „W przypadku przedsięwzięć, które stosownie do art. 4 muszą podlegać ocenie 

wpływu na środowisko zgodnie z art. 5-10, Państwa Członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia, 

że wykonawca dostarczy we właściwej formie informacje wyszczególnione w załączniku IV”, czyli m.in. „Zarys 

głównych alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych przez wykonawcę, włącznie ze wskazaniem głównych 

powodów dokonanego przez niego wyboru, uwzględniającego skutki środowiskowe.” 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość/ 

Departament Wdrażania RPO 

 

 

 

 

 

8. Uzyskiwanie więcej niż jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

jednego przedsięwzięcia – tzw. „dzielenie przedsięwzięcia” lub jego etapowanie 

bez odniesienia się w kolejnych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach 

do poprzednich, często zrealizowanych etapów przedsięwzięcia (oddziaływanie 

skumulowane). 

Przykład: 
 „W wyniku przeprowadzonych analiz Instytucja Zarządzająca RPO stwierdziła, że w uzasadnieniach obu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jak i postanowieniach wydanych przez organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowanych brak jest zapisów świadczących o przeanalizowaniu przez właściwy organ 

oceny efektów skumulowanych o których mowa zarówno w Załączniku III pkt 1 ppkt b) Dyrektywy 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 (Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012, s. 8) będącej ujednoliconą 

wersją dotychczasowej dyrektywy w tym zakresie - nr 85/337/EWG (Dz. Urz. WE L 175 z 5.7.1985, s. 40) oraz art. 

63 ust. 1 i 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227 z późn. zm.)” 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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9. Niepełne uzasadnienie postanowienia selekcyjnego oraz decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Z punktu widzenia prawa wspólnotowego przy odstępowaniu od wymogu 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kluczową rzeczą jest 
uzasadnienie takiego odstąpienia.  W związku z tym uzasadnienia decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach powinno uwzględniać odpowiednie kryteria 
selekcji wymienione w załączniku nr III zgodnie art. 4 ust. 3 dyrektywy z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. 
U. UE L 175 z dnia 5.7.1985, str. 40 z późn. zm.). 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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9. Niepełne uzasadnienie postanowienia selekcyjnego oraz decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. – cd. 
Z punktu widzenia prawa krajowego w uzasadnieniu postanowienia 
selekcyjnego organ powinien uwzględnić uwarunkowania określone w art. 63 
ust. 1 ustawy OOŚ, czyli szczegółowo uzasadnić merytorycznie podjęte 
rozstrzygnięcie.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia (art. 85 
ust. 1 ustawy OOŚ). Uzasadnienie to, niezależnie od wymagań wynikających  
z przepisów Kpa, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których 
mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby 
przeprowadzenia OOŚ (art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ). 
 

Przykład: 
„Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Burmistrza (…) z 
dnia (…) nie zawiera właściwego uzasadnienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisku.”  

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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10. Niewłaściwy sposób kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia. 

 Wnioskodawcy zwłaszcza składający wnioski o dofinansowanie projektów w 

ramach działania  5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw często dokonują sami 

oceny zaplanowanego  przedsięwzięcia stwierdzając, że przedsięwzięcia nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

Przykład: 
 Niektóre przedsięwzięcia polegające na wybudowaniu lub utworzeniu warsztatów samochodowych nie miały 

przeprowadzonej procedury ooś i nie posiadały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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11. Brak rozważań przez właściwe organy w sprawie wydania „zezwolenia na 

inwestycje” czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na 

obszar Natura 2000.  

 Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji 

przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej 

ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie 

może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 96 ust. 1).  

Przykład: 
 „Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie obszaru Natura 2000 (…). W związku  

z powyższymi zapisami na etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy właściwy organ, w tym wypadku Burmistrz (…) powinien rozważyć przed wydaniem tej decyzji czy 

przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Jeżeli właściwy organ 

rozważył, że wspomniane potencjalne negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000 nie wystąpi, powinien 

zawrzeć w uzasadnieniu decyzji stosowne zapisy, zgodnie z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ.” 

Dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000 nie zastępuje rozważenia właściwego organu. 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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12. Błędy wynikające ze zmiany zakresu przedsięwzięcia złożonego w ramach 

wniosku o dofinansowanie projektu.  
Na ponowną ocenę formalną w zakresie ocen oddziaływania na środowisko trafiają 
projekty w których beneficjenci dokonali zmiany zakresu przedsięwzięcia poprzez zmianę 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Zmiana rzeczowa lub zmiana lokalizacji projektu – należy rozważyć konieczność 
przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ. 
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę (polegająca na odstąpieniu od zatwierdzonego 
projektu budowlanego) nie wymaga uzyskania  decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, gdy dotyczy: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: 
kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji i które 
nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  
Należy pamiętać, że postępowanie OOŚ dotyczy tylko planowanych przedsięwzięć 
Nie można więc decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została 
zakończona, poprzedzić oceną oddziaływania na środowisko. 
W przypadku decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie 
robót – indywidualne podejście – zależy od zakresu przedsięwzięcia i zakresu wykonanych 
prac. 

Najczęściej popełniane błędy w procedurze OOŚ 
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1) zaskarżenie decyzji przez strony postępowania i opóźnienia przygotowaniu 
przedsięwzięcia; 

2) niedoszacowanie kosztów, które beneficjent będzie musiał ponieść w związku z 
wdrażaniem rozwiązań minimalizujących lub kompensujących oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko; 

3) odmowa przyznania dofinansowania przez właściwą instytucję; 
4) wstrzymanie finansowania projektu i obowiązek zwrotu środków (w okresie kontroli  

tzw. „trwałości projektu” przez KE oraz polskie instytucje kontrolne,  
w tym UKS); 

5) zwrot części przekazanych beneficjentowi środków w związku z uznaniem niektórych 
wydatków za niekwalifikowalne, potrącenie środków uznanych za niekwalifikowalne z 
kolejnej transzy dotacji; 

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej OOŚ 
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