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Oddziaływania skumulowane w przepisach

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. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)



Oddziaływania skumulowane w przepisach

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych bierze się pod uwagę przy 

odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, albo 

konieczności przeprowadzenia takiej oceny (art. 49 pkt. 2 lit. b).

Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

uwzględnia się przy stwierdzaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b). Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 

lit. f ustawy ooś uwzględnia się też obszary, na których standardy jakości środowiska 

zostały przekroczone.

Można stwierdzić konieczność przeprowadzenia tzw. ponownej oceny oddziaływania w 

postanowieniu uzgadniającym (art. 77 ust. 5 pkt 2) lub decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (art. 82 ust. 2 pkt 2)gdy ze względu na rodzaj i charakterystykę 

przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie.



Oddziaływania skumulowane w przepisach

Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia: 

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 

rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy (art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe 

oddziaływania na środowisko, wynikające z: a)  istnienia przedsięwzięcia,  b)  wykorzystywania 

zasobów środowiska, c)  emisji (art. 66 ust. 1 pkt 8)



Oddziaływania skumulowane po 1 stycznia 2017 r.

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 KIP powinien zawierać w szczególności dane o:

pkt. 11) 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,

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 

przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.



Oddziaływania skumulowane po 1 stycznia 2017 r.

Art. 63 Obowiązek przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko organ stwierdza, uwzględniając łącznie następujące

uwarunkowania kryteria:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

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,

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w

szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz

uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje

prawdopodobieństwo ich przekroczenia,



Oddziaływania skumulowane po 1 stycznia 2017 r.

Art. 63 c.d.

pkt 3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów

wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

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



Oddziaływania skumulowane po 1 stycznia 2017 r.

Art. 66

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające

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

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



Oddziaływania skumulowane po 24 grudnia 2015 r.

Art. 97

ust. 1. RDOŚ stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

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.

-w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w szczególności w 

odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane 

oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.",

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.

Uwaga: w POŚ regulacje dotyczące ochrony przed hałasem choć odnoszą się do środowiska,

to ustanowione są ze względu na ochronę ludzi przed hałasem.



Oddziaływania skumulowane w przepisach - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.)

Art. 3 pkt 34) standardy jakości środowiska - rozumie się przez to poziomy dopuszczalne 

substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym czasie 

przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;

Art. 83. 1. Określając standardy jakości środowiska, należy kierować się skalą występowania i rodzajem 

oddziaływania substancji lub energii na środowisko. 2. Standardy jakości środowiska mogą być 

zróżnicowane w zależności od obszarów i są wyrażane jako poziomy substancji lub energii.

Art. 84. 1. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach 

wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są 

programy.

W art. 135 wskazano, że obszary ograniczonego użytkowania tworzy się jeśli nie mogą być dotrzymane 

standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu określonego ustawą.



Oddziaływania skumulowane w przepisach - POŚ

Art. 144.

1. Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu 

oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma 

tytuł prawny.

Art. 174.

1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie może powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska.

2. Emisje polegające na: (…) powodowaniu hałasu,

powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu, nie 

mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza 

terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny.



Oddziaływania skumulowane w przepisach - POŚ

Art. 113:

"1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku kierując 

się potrzebą zapewnienia należytej ochrony środowiska przed hałasem oraz mając na uwadze przepisy 

prawa Unii Europejskiej odnoszące się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1)   zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i 

LAeq N dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych:

a)   pod zabudowę mieszkaniową,

b)   pod szpitale i domy pomocy społecznej,

c)   pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d)   na cele uzdrowiskowe,

e)   na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)   pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2)   dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem 

hałasu;

3)   okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.";



Kiedy analizować oddziaływania skumulowane? 

1. Gdy oceniane przedsięwzięcie oddziałuje na tereny chronione przed hałasem.

2. Jeśli na terenach chronionych przed hałasem nakładają się oddziaływania akustyczne 

przedsięwzięcia dla którego jest prowadzone postępowanie z oddziaływaniami 

akustycznymi innych przedsięwzięć.

3. Jeśli przedsięwzięcia należą do tej samej grupy źródeł hałasu.



Grupy źródeł hałasu:

- drogi lub linie kolejowe

- starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

- linie elektroenergetyczne

- pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu.

Problemy:

1) brak możliwości kumulowania hałasu pochodzącego z różnych grup źródeł 

hałasu (różny stopień uciążliwości, inne czasy odniesienia, metodyki, poziomy 

dopuszczalne)

2) jest możliwość określenia kumulacji hałasu pochodzącego ze źródeł z tej samej 

grupy, lecz brak ustalonej metodyki pomiarowej i obliczeniowej



Przedsięwzięcia:

-definicja w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś

- przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (I i II grupa)

- istniejące, realizowane, planowane

Problem: 

-jak zaawansowany musi być proces inwestycyjny innych przedsięwzięć 

planowanych, 

by uznać, że ich realizacja jest na tyle uprawdopodobniona, a parametry tych 

przedsięwzięć ostatecznie ustalone, by uwzględniać je w postępowaniu 

administracyjnym?

Kolejność złożenia wniosku o wydanie decyzji nie jest istotna. Stan faktyczny może 

ulegać zmianie w toku postępowania. Organ przed wydaniem decyzji ma 

obowiązek uwzględnić nowe okoliczności w sprawie. Istotne jest wydanie decyzji. 



Pozyskiwanie danych o innych źródłach hałasu do analiz oddziaływań 

skumulowanych 

Dane o innych przedsięwzięciach emitujących hałas można pozyskiwać:

 od organów ochrony środowiska (wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej)

 na podstawie pomiarów własnych w terenie (mogą być błędne w przypadku 

braku informacji o np. harmonogramie pracy zakładu, czasu pracy źródeł 

hałasu) 

Problemy:

Czas, koszty, trudności z uzyskaniem danych i niepewność co do ich wiarygodności.

Czy i dla jakiego horyzontu czasu uwzględniać prognozy ruchu przy wykonywaniu analiz 

oddziaływań skumulowanych w przypadku linii kolejowych, czy dróg? 

Wiarygodność, niepewność obliczeń?



Obliczanie zgodnie z PN-ISO 9613-2 propagacji hałasu odnosi

się do warunków propagacji z wiatrem, tj. wiatru wiejącego od źródła

do punktu odbioru.

Kierunek wiatru

Fala akustyczna
Fala akustyczna



Jak oceniać i minimalizować 

oddziaływanie skumulowane?

Organ orzeka w granicach sprawy określonej 

wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i nie rozstrzyga 

w zakresie oddziaływania pochodzącego 

od innych przedsięwzięć.



Brak możliwości zminimalizowania prognozowanych znaczących 

negatywnych oddziaływań skumulowanych nie jest przesłanką do odmowy 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W przypadku zidentyfikowania znaczących negatywnych 

oddziaływań skumulowanych dostępne 

do przeanalizowania rozwiązania to:

- poszukiwanie innego wariantu przedsięwzięcia

-nałożenie ponownej oceny oddziaływania 

-nałożenie obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej?



IV SA/Wa 105/13

Trafnie zauważa się, że realizacja szeregu tego samego rodzaju obiektów w niewielkim oddaleniu

może prowadzić do kumulacji oddziaływań, co należałoby mieć na uwadze analizując

dopuszczalność realizacji przedsięwzięcia i ewentualnie – warunki; celnie z kolei ripostuje organ

administracji, że nie jest możliwe obecnie wywiedzenie określonych ograniczeń, gdy

występuje jedynie hipotetyczna możliwość kumulacji z obiektów, które nie są jeszcze

realizowane, i co do ich budowy - przez innych inwestorów - nie można mieć pewności

(stosowne decyzje uprawniają lecz nie zobowiązują inwestorów); nie ma wobec tego

kluczowego znaczenia, czy prowadzone jest odrębne postępowanie w przedmiocie ustalenia

warunków zabudowy dla innego obiektu (kwestie błędnych ustaleń podnoszone w skardze); w tej

sytuacji jednak rolą organu administracji właściwego w danej sprawie jest - wobec ujawnienia tego

rodzaju okoliczności – wnikliwe rozważenie, czy nie ma potrzeby nałożenia - w decyzji

środowiskowej -obowiązku przeprowadzenia ponownej procedury ocen na etapie

uzyskiwania pozwolenia na budowę, na zasadzie art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy o ocenach, w

szczególności wobec możliwości zaistnienia przesłanek z art. 82 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.



Ponowna ocena

Wady przeniesienia analizy oddziaływań skumulowanych na ponowną ooś:

• po opracowaniu projektu budowlanego maleje katalog dostępnych rozwiązań 

minimalizujących oddziaływanie

• wprowadzanie „modyfikacji” na etapie ponownej ooś może wymagać zmiany projektu 

budowlanego, modyfikacje mogą wykraczać poza ramy postępowania o wydanie 

decyzji inwestycyjnej,



Analiza porealizacyjna

Art. 83.

W analizie porealizacyjnej, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie ooś

i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących

przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz

planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na

środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

Analiza porealizacyjna składająca się z protokołu wykonania pomiarów hałasu metodą

referencyjną wskazaną w Poś, jedynie potwierdza, że w danych warunkach, w chwili

eksploatacji przedsięwzięcia, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów

hałasu w środowisku pochodzącego od tego obiektu.

Często w analizie porealizacyjnej brak porównania wyników pomiarów z ustaleniami 

raportu ooś i dśu, 

a także brak informacji dotyczącej oddziaływań skumulowanych.



Dziękuję za uwagę


