
 
 Oddziaływania skumulowane w ocenie 

oddziaływania na środowisko: 
oddziaływania akustyczne – na przykładzie 

wyroków NSA z lat 2012/2015 
 i praktyki RDOŚ 

 
 

 
 Spotkanie Grupy Roboczej ds. Hałasu  

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji 
zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”  

22 stycznia 2016 roku  



II OSK 2583/13 i II OSK 2071/13 - Wyrok NSA 
Data orzeczeń 2015-10-27 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: […] 

„Słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji, że w prognozie oddziaływania na środowisko 

konieczne jest dokonanie analizy skumulowanego oddziaływania dwóch zespołów 

elektrowni wiatrowych, na obszarach graniczących ze sobą, przewidzianych w 

uchwalanych przez Radę Gminy Ustka w tym samym dniu planach miejscowych: 1) dla 

lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowości Możdżanowo-Starkowo w gminie Ustka 

oraz 2) dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Duninowo, Pęplino w gminie 

Ustka. Obszary przeznaczone w obu tych planach miejscowych na parki elektrowni 

wiatrowych graniczą ze sobą. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 6 Prawa ochrony środowiska, w 

brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowania uchwały prognoza oddziaływania na 

środowisko powinna określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływanie 

na środowisko oraz zabytki, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe”. 



II OSK 1605/13 - Wyrok NSA 
Data orzeczenia 2015-01-29 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: […] 

Nie ulega wątpliwości, że sama nazwa, jaką oznaczono przedsięwzięcie w raporcie jego 

oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jego 

realizacji, nie może mieć znaczenia przesądzającego dla oceny jego charakteru prawnego. Ocenę 

te należy odnieść do obiektywnych cech przedsięwzięcia, takich jak te wymienione w art. 61 ust. 

1 ustawy jako przesłanki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas rozstrzygania o obowiązku 

przeprowadzenia oceny w przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących 

na środowisko. Obejmują one zróżnicowane dane, w tym techniczne, obrazujące skalę 

przedsięwzięcia i jego możliwy wpływ na środowisko i na zdrowie ludzi. Oczywiście, jednym z 

istotnych czynników w tym zakresie jest usytuowanie przedsięwzięcia i jego powiązanie z 

innymi przedsięwzięciami, powodującymi m.in. kumulowanie się na określonym obszarze 

oddziaływań z wielu źródeł. Żadne przedsięwzięcie nie funkcjonuje w całkowitym oderwaniu 

od otoczenia, w tym bez powiązań z innymi elementami szeroko rozumianej infrastruktury, 

zresztą tego rodzaju izolacja podważałaby potrzebę przeprowadzania oceny środowiskowej.  

 



 
 
 

II OSK 985/13 - Wyrok NSA 
Data orzeczenia 2014-11-05 

 
 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: […] 

Jeszcze raz należy podkreślić, że na tym etapie postępowania Kolegium nie ma 

badać, czy dojdzie do skumulowanego negatywnego oddziaływania inwestycji 

i zostaną przekroczone np. dopuszczalne normy hałasu, jakości powietrza, a 

więc na tym etapie postępowania zapoznać się z aktami administracyjnymi 

pozostałych inwestycji ( A. ), lecz ma ocenić, po pierwsze czy toczą się 

postępowania dotyczące wskazanych przez Stowarzyszenie "Z." 

inwestycji, czy są to inwestycje tego samego rodzaju, czy znajdują się na 

terenie położonym w pobliżu przedmiotowej inwestycji, a więc, czy strona 

wskazała na okoliczności, które mogą świadczyć o kumulacji negatywnego 

oddziaływania na środowisko np. w zakresie hałasu. 



II OSK 1149/11 - Wyrok NSA 
Data orzeczenia 2012-10-19 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: […] 

Odnosząc się natomiast do kwestii kumulacji wskazać należy, że kumulacja 

zachodziłaby w sytuacji gdyby zasięg inwestycji wykraczał poza granice 

terenu inwestycji. Natomiast w niniejszej sprawie, obszar oddziaływania 

inwestycji zamknie się w granicach terenu inwestycji. Wobec powyższego 

prawidłowo Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że w przedmiotowej 

sprawie nie będziemy mieli do czynienia z kumulacją. 



Wyniki ankiety 

Ankieta przeprowadzona w dniach  

19-21 stycznia 2016 r. wśród przedstawicieli 

 (uzyskano 12 odpowiedzi)  

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, którzy biorą udział  

w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Hałasu.  



Jak uwzględniane są sytuacje, w których z "raportu ooś" wynika, 
iż oddziaływania skumulowane będą zachodzić pomiędzy 

przedsięwzięciem planowanym, a istniejącym które już "samo" 
powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu? 

 



Jak uwzględniane są sytuacje, w których z "raportu ooś" 

wynika, iż oddziaływania skumulowane będą zachodzić 

pomiędzy przedsięwzięciem planowanym, a istniejącym 

które już "samo" powoduje przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu? 
 

• jeśli planowane przedsięwzięcie NIE BĘDZIE 
przyczyniać się do powiększenia istniejących 
przekroczeń, nie ma "problemu„ 50% 
 

• w ooś oceniania jest sama inwestycja a nie istniejące 
tło akustyczne, jeśli sama inwestycja nie powoduje 
przekroczeń, nie ma problemu 42% 
 

• brak możliwości "uzgodnienia" inwestycji 8% 
 

 
 



Czy przy analizie wariantów lokalizacyjnych 
uwzględnia się inne źródła hałasu i porównuje obie 

lokalizacje pod kątem oddziaływań skumulowanych? 

• TAK 43% 

 

• W zależności od przypadku 23 % 

 

• NIE 17% 

 

• NIE MAM ZDANIA 17% 

 





Czy w decyzji/uzgodnieniu zdarza się nakładać 
obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej 

uwzględniającej oddziaływania skumulowane? 
 

 

• NIE 50% 

 

• TAK 42% 

 

• NIE MAM ZDANIA 8% 

 



Czy w przypadku kilku przedsięwzięć procedowanych równolegle 
(mniej więcej w tym samym czasie) wokół tego samego terenu 

chronionego akustycznie, dany Inwestor POWINIEN 
UWZGLĘDNIAĆ w swoim "RAPORCIE" te sąsiednie inwestycje, dla 

których NIE WYDANO jeszcze decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach? 

 

1 

2 3 



Czy w przypadku kilku przedsięwzięć procedowanych równolegle 
(mniej więcej w tym samym czasie) wokół tego samego terenu 

chronionego akustycznie, dany Inwestor POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ w 
swoim "RAPORCIE" te sąsiednie inwestycje, dla których NIE WYDANO 

jeszcze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 

 • TAK ZAWSZE 25% 

• tak ale tylko te inwestycje dla których data 
wpływu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach była 
wcześniejsza od daty wpływu JEGO wniosku 25% 

• tak ale tylko te inwestycje dla których data 
wpływu RAPORTU OOŚ była wcześniejsza od daty 
wpływu JEGO RAPORTU 25% 

• NIE 17% 

• NIE MAM ZDANIA 8% 

 

 



Czy w pomiarach hałasu w ramach analizy porealizacyjnej tło 
akustyczne powinno być uwzględnianie jako oddziaływanie 

skumulowane i dodawane do łącznego wyniku w danym punkcie 
pomiarowym. (czyli powinna ulec zmianie w ww. zakresie obecna 

metodyka wyk. pomiarów Dz.U. 2014 poz. 1542)? 

 



• TAK 33,3% 

 

• NIE 33,3% 

 

• NIE MAM ZDANIA 33,3% 

 

 

Czy w pomiarach hałasu w ramach analizy porealizacyjnej tło 
akustyczne powinno być uwzględnianie jako oddziaływanie 

skumulowane i dodawane do łącznego wyniku w danym punkcie 
pomiarowym. (czyli powinna ulec zmianie w ww. zakresie obecna 

metodyka wyk. pomiarów Dz.U. 2014 poz. 1542)? 

 



Przykładowa praktyka obecna 
„Autorzy Raportów OOŚ i organy administracji badając oddziaływania 
skumulowane muszą 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”. 

Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko 

farm wiatrowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

Warszawa 2011, str. 61. 

 

 

Zastosowanie w praktyce, fragment z „zakresu raportu”: 

„analizy możliwości „kumulacji akustycznej” sąsiednich turbin wiatrowych z 
przedmiotową inwestycją, dla których do dnia złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, 
wszczęto lub zakończono inne postępowanie administracyjne związane z 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 



1 – turbina wiatrowa dla której data wpływu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła 1 stycznia 2015 r.  

2 – turbina wiatrowa dla której data wpływu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła 1 maja 2015 r.  

3 – turbina wiatrowa dla której data wpływu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła 1 grudnia 2015 r.  

 
Raport ooś dla „3” turbiny uwzględnia oddziaływanie skumulowane z turbinami 2 

i 1 
 

Raport ooś dla „2” turbiny uwzględnia oddziaływanie skumulowane z turbiną 1 
 

Raport ooś dla „1” turbiny NIE uwzględnia oddziaływania skumulowanego 
 



Komentarz 

W sytuacja gdy data wpływu wniosku do organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  
jest decydująca o tym, które przedsięwzięcia uwzględniać należy w obliczeniach oddziaływania 
skumulowanego (zgodnie z przykładem zamieszczonym na poprzednim slajdzie) Inwestor już w momencie 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może uzyskać informację od 
danej gminy i rdoś, na jakie inne inwestycję w obszarze oddziaływania jego inwestycji złożono wnioski o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i już w tym momencie wie jakie inne inwestycje 
musi uwzględniać w oddziaływaniu skumulowanym. Ta sytuacja jest stała w czasie, tzn. na żadnym etapie 
procedowania jego inwestycji nie będzie musiał on już analizować czy w obszarze oddziaływania jego 
inwestycji złożono jakieś kolejne wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie musi 
brać ich pod uwagę. 

 

W sytuacji gdyby np. data wpływu raportu ooś do organu wydającego decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach decydowała o tym ile i jakie inwestycje uwzględniać w  skumulowanym 
oddziaływaniu, prowadziłoby to do wydłużenia procedury wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz do ponoszenia dodatkowych kosztów przez inwestorów a przede wszystkim 
podwyższenia ryzyka opłacalności ich inwestycji.  

Hipotetyczna sytuacja: inwestor A składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach          
1 lutego 2016 r. a inwestor B 1 kwietnia 2016 r.  obydwaj swoją inwestycję planują blisko tego samego terenu  
chronionego akustycznie. W sytuacji gdy inwestor B przedłoży raport jako pierwszy np. 1 grudnia 2016 r. a  
inwestor A uczyni to tydzień później , inwestor A dowie się, że musi uwzględnić w oddziaływaniu  
skumulowanym przedsięwzięcie inwestora B co zwiększa jego koszty, gdyż będzie musiał zlecić jeszcze raz 
wykonanie obliczeń i analiz z uwzględnieniem ww. przedsięwzięcia inwestora B a przede wszystkim może 
spowodować że poniesie koszty a jego planowana inwestycja przestanie być opłacalna w sytuacji, gdy będzie 
musiał zmniejszyć jej oddziaływania a tym samym obniżyć parametry  (np. moc turbiny) aby „dostosować się” 
do przedsięwzięcia inwestora B aby w skumulowanym oddziaływaniu z tą inwestycją nie przyczyniać się do 
przekraczania standardów jakości środowiska . 

 



Dz. U. Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 1936 
USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
 

Art. 63 ust. 5a. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia 

postępowania, o którym mowa w ust. 5, strona nie złoży 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane 

 

Data wejścia w życie: 2017-01-01 



Data wejścia w życie: 2017-01-01 
Dz. U. Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 1936 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 

innych ustaw 

Art. 62 ust. 2 W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary 
Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie 
przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi 
przedsięwzięciami. 

 

Art. 62a ust. 1 Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać…dane o: 

przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, 
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem. 

 



Art. 63 ust. 1 Obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania…uwzględniając łącznie następujące kryteria:  

pkt. lit b) 

powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

 

pkt 3 lit f) 

powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

 

 



art. 66 ust. 1 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
powinien zawierać informacje umożliwiające analizę 

kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać: 

pkt 3b 

informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w 

szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których 

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 

lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 

planowanym przedsięwzięciem;”, 

 



Art.. 97 Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza,  
w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, uwzględniając 
łącznie następujące uwarunkowania: 

ust.1 rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

pkt b. Powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, 
zrealizowanymi lub planowanymi, znajdującymi się na terenie, 
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem, 

ust. 4b Określając, analizując i oceniając oddziaływanie na obszar 
Natura 2000, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, bierze się pod uwagę oddziaływania 
skumulowane z innymi realizowanymi, zrealizowanymi i 
planowanymi przedsięwzięciami. 



Zmiany w oddziaływaniu skumulowanym od 2017-01-01 

Mając na względzie zmiany w ustawie ooś przedstawione na poprzednich slajdach należy zauważyć, że przy obecnym 

ich brzmieniu wydłuży się znacznie czas trwania postępowań zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, co przedstawia poniższy przykład: 

Jeśli np. postępowanie zmierzające do wydania DoŚU dla inwestycji A będzie na etapie udziału społecznego np. 10 

kwietnia 2017 r. a dla inwestycji B, która znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji A oraz blisko tego samego 

terenu chronionego akustycznie co inwestycja A, zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach np. 

również 10 kwietnia 2017 r., to w postępowaniu A będzie konieczność uwzględnienia, zgodnie ze zmienionym art. 66 

ustawy ooś, w oddziaływaniu skumulowanym inwestycji B. Czyli inwestor A będzie musiał uzupełnić raport ooś o 

kwestię oddziaływania skumulowanego z inwestycją B. Powyższe, zwłaszcza przy procedowaniu turbin wiatrowych 

może doprowadzać do znacznego zredukowania, parametrów w tym przypadku inwestycji A dla której przygotowano 

już raport i poniesiono koszty z nim związane. Każda inwestycja będzie potencjalnie zagrożona tym, że jej początkowe 

parametry będą znacznie zredukowane a jej opłacalność również znacznie spadnie. Urzędnicy będą pod znacznie 

zwiększoną presją oczekiwań inwestorów równolegle toczących się postępowań, bo każdy z nich będzie chciał aby to 

jego inwestycja pierwsza uzyskała DoŚU. Powyższe obawy są szczególnie zasadne w przypadku lokalizacji turbin 

wiatrowych w sytuacji gdy obok siebie (ale nie dokładnie na tych samych działkach ewidencyjnych) kilku inwestorów 

planuje swoje inwestycje, co już obecnie jest spotykane.  



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 


