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Określenie stron w postępowaniu 
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Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych 

(Stryjecki, Mielniczuk, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2011 r.)

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska



 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267):

- art. 28:

„Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu

na swój interes prawny lub obowiązek”

Strona w postępowaniu administracyjnym



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. 2008 Nr 199, poz. 1227, ze zm.):

 art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy

dołączyć:

(…)

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

(…)

6) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie

realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać

przedsięwzięcie (…)

Procedura oceny oddziaływania na środowisko



 hałas;

 ptaki i nietoperze;

 krajobraz;

 obszary chronione np. Natura 2000.

Zasięg oddziaływania farm wiatrowych:



 Zaleca się, aby do wniosku dołączać mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów dla

terenu objętego bezpośrednim, najbardziej uciążliwym oddziaływaniem farmy, tj.

oddziaływaniem akustycznym. Należy pamiętać, że mapy i wypisy z rejestru gruntów

powinny obejmować także infrastrukturę towarzyszącą farmy, tj. drogi, kable itd. oraz teren,

na który mogą te elementy farmy oddziaływać (tj. przynajmniej działki sąsiednie);

 Jednakże każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie, w oparciu o konkretną

sytuację. Na organie prowadzącym postępowanie zawsze ciąży obowiązek ustalenia, w

oparciu o materiał dowodowy, kto jest stroną danego postępowania.

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:



Oddziaływania farm wiatrowych, które mogą się kumulować:

 hałas;

 oddziaływanie na krajobraz;

 oddziaływanie na awifaunę i chiropterofaunę.

Oddziaływania skumulowana przy farmach 

wiatrowych



 analizie kumulacji wpływu na środowisko należy poddać w szczególności

oddziaływania akustyczne, krajobrazowe, awifaunistyczne i chiropterologiczne;

 przy oddziaływaniach skumulowanych należy brać pod uwagę nie tylko

przedsięwzięcia już istniejące, ale również wszystkie te projektowane inwestycje

(w tym szczególnie farmy wiatrowe), dla których złożono już przynajmniej wniosek

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 należy również w oddziaływaniach skumulowanych rozpatrzeć zapisy

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przewidują budowę

elektrowni wiatrowych.

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:



 Przesłanką wskazującą na konieczność nałożenia w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny może być np.: brak możliwości

dokonania wystarczającej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie

wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; możliwość kumulowania się

oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na danym obszarze; możliwość oddziaływania

przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony (w tym obszary Natura 2000 i

podlegające innym formom ochrony przyrody).

 W przypadku, gdy przewidywane znaczące negatywne oddziaływanie skumulowane dotyczy

dwóch planowanych przedsięwzięć, dla których toczą się postępowania w sprawie oceny

oddziaływania na środowisko i oddziaływanie to nie będzie zminimalizowane za pomocą

warunków określonych bezpośrednio w decyzjach, organ powinien nałożyć na inwestorów

obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny w zakresie badania oddziaływań skumulowanych,

ze szczególnym uwzględnieniem tych właśnie przedsięwzięć, co do których przewidywana jest

możliwość ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania. W uzasadnieniu decyzji

powinna być zawarta informacja o wynikach analizy oddziaływań skumulowanych dla

planowanych przedsięwzięć oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyny nałożenia obowiązku

i zakresu wymaganej ponownej oceny oddziaływania.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko



 Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3

października 2008 r. zakres określania nowych wymagań lub zmiany

warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest znacznie węższy na

etapie ponownej oceny oddziaływania niż w czasie wydawania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli zminimalizowanie znaczącego

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia wiązałoby się ze zmianami w

projekcie, które wykraczałyby poza ramy wyznaczone w przepisach prawa dla

ponownej oceny, mogłoby się okazać, że realizacja przedsięwzięcia jest

zależna od uprzedniej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku braku możliwości zminimalizowania oddziaływania,

stwierdzonego po ponownej ocenie oddziaływania na środowisko

postępowanie powinno zakończyć się odmową zgody na realizację

przedsięwzięcia.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – cd.
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