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Wykaz skrótów 
 

dyrektywa SEA - dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 

 

GDOŚ - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

 

OOŚ - ocena oddziaływania na środowisko 

 

PGW - plan gospodarowania wodami 

 

RDW - dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

 

SOOŚ - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

 

ustawa ooś - 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 (test jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
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I. Zakres i cel opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest rozważenie wskazanych przez Zamawiającego zagadnień   

dotyczących relacji pomiędzy wymaganiami stawianymi przez ramową dyrektywę wodną 

(RDW)1 a wymaganiami dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 

programów na środowisko (SEA)2. 

Zgodnie z zakresem zlecenia, opracowanie skupia się przede wszystkim na proceduralnych 

aspektach przyjmowania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (plan 

gospodarowania wodami, PGW) i przeprowadzenia wymaganej dla tego dokumentu 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym zwłaszcza na zagadnieniach 

dotyczących udziału społeczeństwa (konsultacji społecznych). 

 

Ponadto opracowanie ma za zadanie analizę zagadnienia sposobu i kryteriów oceny skutków 

realizacji dokumentów planistycznych na stan zasobów wodnych i zależnych od nich 

ekosystemów, tak aby sprawdzić zgodność działań przewidzianych w tych dokumentach z 

ramową dyrektywą wodną. W tej części opracowanie odnosi się nie tylko do planów 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ale także do innych dokumentów 

planistycznych. 

 

Dodatkowo też opracowanie odnosi się do uwarunkowań wynikających z dyrektywy 

habitatowej3 i ich wpływu na przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

na sposób sformułowania treści planu gospodarowania wodami. 

 

Rozważania i wskazówki zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczące procedury 

aktualizacji planów gospodarowania wodami powinny być przydatne przede wszystkim dla 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego Prezes jest organem odpowiedzialnym za 

opracowanie planu gospodarowania wodami.  

 

Zagadnienia dotyczące sposobu i kryteriów oceny skutków realizacji dokumentów 

planistycznych na stan zasobów wodnych mogą być przydatne dla wszystkich organów 

opracowujących i przyjmujących plany i programy mogące wpływać na cele środowiskowe 

określone zgodnie z ramową dyrektywą wodną. 

 

  

                                                 
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000 ze zm.) 
2 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE L 197 z 27.7.2001) 
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 ze zm.) 
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II. Wymagania dyrektywy SEA i ich implementacja w Polsce 
 

II.1. Wymagania dyrektywy SEA w odniesieniu do planów gospodarowania 

wodami 
 

Istota i rola strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

Ocena strategiczna jest instrumentem proceduralnym. Jej celem, jak podkreślają autorzy 

opiniotwórczego w omawianym zakresie raportu dla Komisji Europejskiej, jest zatem nie tyle 

podniesienie rangi ochrony środowiska i zapewnienie jej prymatu nad innymi celami i 

interesami (gospodarczymi czy też społecznymi) ale przekształcenie procesów decyzyjnych 

tak, by względy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju były rozważane na równych 

prawach z innymi4. Tak więc miernikiem skuteczności oceny jest nie tyle stwierdzenie, w 

jakim stopniu względy ochrony środowiska przeważyły nad innymi względami, co raczej 

stwierdzenie, czy na każdym etapie procesu decyzyjnego były one wszechstronnie i rzetelnie 

rozważane. 

Ocena strategiczna dotyczy różnego rodzaju decyzji strategicznych: od najbardziej ogólnych, 

wytyczających rzeczywiście strategiczne kierunki rozwoju i generalne wytyczne polityki w 

danym zakresie - do często bardzo szczegółowych harmonogramów działania czy też planów 

dotyczących konkretnych ściśle zlokalizowanych działań. Nieco odmienne są w związku z 

tym wymagania odnośnie oceny, w tym zwłaszcza co do rozważania rozwiązań 

alternatywnych. W przypadku tych pierwszych rodzajów decyzji strategicznych konieczne 

jest skupienie się na alternatywnych wariantach osiągania założonych celów, podczas gdy w 

przypadku tych ostatnich często jest to jedynie rozpatrywanie alternatyw w ramach przyjętego 

wariantu. Podkreśla się często, iż prawdziwie strategiczna ocena skupiona jest na ustalaniu 

celów i kryteriów oceny ich realizacji oraz na rozpatrywaniu alternatywnych wariantów 

osiągania tych celów5.  

W świetle powyższych ustaleń zaleca się raczej skupienie się na procesie oceny, nie zaś na 

dokumentacji oceny, podkreślając przy tym, iż niezbędne jest rozpoczęcie procesu oceny 

wraz z rozpoczęciem prac nad opracowaniem planu, programu czy polityki i 

kontynuowanie jej w toku całego procesu, nie zaś ograniczenie się do sporządzenia jednego 

dokumentu oceny6. Im bardziej „strategiczny” jest charakter danej decyzji, tym 

ważniejsze jest włączenie w proces oceny wszystkich zainteresowanych podmiotów, 

przeważające nawet nad zapewnieniem wszechstronnej i szczegółowej dokumentacji oceny 

oddziaływania na środowisko opartej na wysoko wyspecjalizowanej technicznej wiedzy 

ekspertów, dokładnych badaniach i precyzyjnych metodologiach pozwalających na określenie 

oddziaływań w sposób precyzyjny i naukowo potwierdzony7. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Zob. SEA and Integration of the Environment into Strategic Decision-Making, ICON, May 2003, Vol. 1, str. 8 
5 Zob. B. Noble, Strategic Environmental Assessment: What is It and What Makes It Strategic?, Journal of 

Environmental Assessment Policy and Management, Vol.2 (2) z 2000, str. 204 
6 Zob. SEA and Integration… op. cit., str. 86 
7 Zob. SEA and Integration… op. cit., str. 10 
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Dokumenty wymagające oceny 

 

Dyrektywa SEA w art. 3 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w 

odniesieniu do planów i programów mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko 

należących do następujących kategorii: 

 

 programów, planów i innych dokumentów planistycznych8 z dziedziny rolnictwa, 

leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki odpadami, 

gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki oraz gospodarki przestrzennej i 

zagospodarowania terenu, które wyznaczają ramy dla przyszłych indywidualnych 

pozwoleń dopuszczających realizację konkretnych przedsięwzięć należących do 

rodzajów przedsięwzięć wymienionych w załączniku I i załączniku II do dyrektywy 

EIA9, 

 

 programów, planów i innych dokumentów planistycznych, które zgodnie z dyrektywą 

habitatową wymagają wykonania tzw. odpowiedniej oceny (chodzi tu o plany i 

programy, których realizacja może mieć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 

2000).  

 

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o których mowa w art. 13 RDW oraz w 

art. 113 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo wodne10 niewątpliwie należą do dokumentów 

planistycznych z dziedziny gospodarki wodnej. Dodatkowo, ze względu na zasięg tych 

planów, ich realizacja może też powodować znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. 

W związku z tym nie ma wątpliwości, że wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (SOOŚ). 

 

Na marginesie należy wskazać, że oceny takiej wymagają także inne dokumenty planistyczne 

z zakresu gospodarki wodnej, w tym program środków działania, o którym mowa w art. 11 

RDW (w prawie polskim nazwany programem wodno-środowiskowym kraju - jest on 

wymieniony w art. 113 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego). 

Zgodnie z zakresem zlecenia na wykonanie niniejszego opracowania, procedura 

przyjmowania tych innych dokumentów nie będzie szerzej omawiana. 

 

 

Elementy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

Zgodnie z dyrektywą SEA, w procedurze SOOŚ wyróżnić można następujące etapy: 

 

1) Przeprowadzenie selekcji zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 dyrektywy, tj. podjęcie decyzji czy 

przeprowadzenie oceny dla danego dokumentu jest konieczne.  

Odstąpienie od oceny możliwe jest jednak tylko w przypadku gdy: 

                                                 
8 Nazwa dokumentu planistycznego (program, plan, strategia, polityka czy inna) nie ma znaczenia dla 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
9 Obecnie: dyrektywa 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); stanowi ona tekst ujednolicony dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. 

Urz. UE L 156 z 25.06.2003 ze zm.) i jej kolejnych nowelizacji 
10 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) 



7 

 

 plan lub program sporządzany jest na szczeblu lokalnym i określa sposób użytkowania 

niewielkich obszarów albo 

 procedura dotyczy niewielkich zmian w planach i programach „sektorowych” 

(dotyczących wymienionych w dyrektywie dziedzin gospodarki); nie jest możliwe 

odstąpienie od oceny strategicznej w przypadku dokumentów planistycznych 

mogących mieć znaczące oddziaływania na obszary Natura 2000). 

 

Ewentualne odstąpienie od SOOŚ możliwe jest po konsultacji z organami ochrony 

środowiska i z uwzględnieniem kryteriów selekcji określonych w załączniku II do dyrektywy 

SEA. 

 

Biorąc pod uwagę zasięg i charakter planu gospodarowania wodami należy uznać, że nawet w 

przypadku jego aktualizacji (zmiany) nie będzie praktycznie możliwe odstąpienie od jego 

oceny - choćby dlatego że trudno byłoby z góry wykluczyć jego oddziaływanie na obszary 

Natura 2000. 

 

2) Ustalenie, po skonsultowaniu z organami administracji ochrony środowiska, zakresu 

informacji które mają być dostarczone w raporcie środowiskowym (w prawiem polskim 

noszącym nazwę „prognozy oddziaływania na środowisko”) – zgodnie z art. 5 ust. 4 

dyrektywy. 

 

3) Wykonanie raportu środowiskowego (w polskiej wersji dyrektywy nazwanego z 

niewiadomych przyczyn bardzo niefortunnie „sprawozdaniem”), czyli wg terminologii 

przepisów polskich - prognozy oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 5 ust. 2 i 

załącznikiem I do dyrektywy. Jednym z obowiązkowych elementów raportu jest 

przedstawienie wariantów alternatywnych rozwiązań dokumentu planistycznego. 

 

4) Konsultacja projektu planu lub programu oraz raportu (prognozy) z: 

 organami administracji ochrony środowiska (art. 6 ust. 1 i 2), oraz 

 społeczeństwem (art. 6 ust. 1 i 2),  

przy czym projekt planu lub programu oraz raport muszą być udostępnione 

organom ochrony środowiska i społeczeństwu w odpowiednim czasie, tak 

by umożliwić wypowiedzenie się przed przyjęciem dokumentu . 

 

5) Konsultacje z innymi krajami członkowskimi, w przypadku transgranicznego 

oddziaływania inwestycji (art. 7), przy czym nakazuje się, w ślad za wymaganiami 

Konwencji Espoo, by umożliwić udział w SOOŚ również społeczeństwu państwa, na którym 

oddziaływanie transgraniczne może się ujawnić. 

 

6) Uwzględnienie (wzięcie pod uwagę) informacji zgromadzonych w toku wszystkich 

poprzednich etapów w przygotowywanym planie lub programie (art. 8) 

 

7) Podanie do publicznej wiadomości o przyjęciu planu lub programu i o możliwości 

zapoznania się z nim wraz z niezbędnymi informacjami (art. 9). 

 

8) Monitoring znaczących efektów środowiskowych realizacji planu lub programu. 

 

Taka ocena, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy SEA powinna być przeprowadzona podczas 

przygotowywania planu czy programu, zanim zostanie on przyjęty. 
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Udział społeczeństwa i konsultacje z właściwymi organami 

 

Dyrektywa SEA zawiera rozbudowane obowiązki dotyczące udziału społeczeństwa. Widać 

tutaj wyraźnie (co zresztą podkreślała też i Komisja Europejska w uzasadnieniu projektu 

dyrektywy) chęć implementacji do unijnego prawa Konwencji z Aarhus11 (ratyfikowanej 

zarówno przez Polskę, jak i przez Unię Europejską), która w art. 7 nakazuje, aby Strony tej 

Konwencji zapewniły możliwość udziału społeczeństwa w przyjmowaniu dokumentów 

planistycznych mających znaczenie dla środowiska. 

 

Zawarta w art. 2 lit. d) dyrektywy definicja „społeczeństwa” („społeczeństwo oznacza jedną 

lub więcej osobę fizyczną lub prawną oraz, zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową, 

ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy”) przejęta jest Konwencji z Aarhus.  

Podobnie też z Konwencji z Aarhus wynika zawarte w art. 6 ust. 4 dyrektywy zobowiązanie 

do „zidentyfikowania” społeczeństwa, któremu przysługują określone w dyrektywie 

uprawnienia do uczestniczenia w konsultacjach.  

W ślad za Konwencją z Aarhus wyraźnie nakazuje się tutaj przyznanie tych uprawnień 

również i organizacjom ekologicznym. 

 

Określenie szczegółowych rozwiązań co do trybu konsultacji dyrektywa SEA pozostawia 

państwom członkowskim, nakazując jednak, aby stworzyły wczesną i skuteczną możliwość 

zapoznania się i wyrażenia przez społeczeństwo swoich opinii na temat zarówno projektu 

samego planu jak i raportu środowiskowego (wg przepisów polskich transponujących 

dyrektywę SEA: prognozy o oddziaływaniu na środowisko).  

 

Konieczne jest także, zgodnie z art. 9 dyrektywy SEA, podanie do publicznej wiadomości: 

 o przyjęciu programu lub planu i możliwości zapoznania się z jego treścią, 

 o możliwości zapoznania się z oświadczeniem przedstawiającym: 

 sposób, w jakim uwarunkowania środowiskowe zostały uwzględnione w planie 

lub programie oraz w prognozie, 

 opinie wyrażone w trakcie konsultacji, w tym też wyniki konsultacji 

transgranicznych, 

 uzasadnienie przyczyn przyjęcia planu lub programu w świetle rozpatrywanych 

wariantów alternatywnych. 

 

Ponadto projekt planu wraz z raportem środowiskowym (prognozą) muszą zostać 

skonsultowane z organami, które „ze względu na swoje szczególne obowiązki w dziedzinie 

środowiska są potencjalnie zainteresowane wpływem na środowisko wynikającym z 

realizacji” danego planu (art. 6 ust. 3 dyrektywy). 

 

 

W przygotowanych przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących implementacji 

dyrektywy SEA12 wskazano w odniesieniu do udziału społeczeństwa: 

 

                                                 
11 Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 78, poz. 706) 
12 Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 

environment, 2003; http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm 
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Przepisy dyrektywy dotyczące konsultacji zobowiązują państwa członkowskie do 

umożliwienia odpowiednim organom, a także członkom społeczeństwa wyrażenia ich opinii 

na temat projektu planu lub programu. Jednym z celów konsultacji jest uzupełnienie 

informacji posiadanych przez podmioty odpowiedzialne za podjęcie decyzji odnośnie 

przyjęcia planu lub programu. 

W trakcie konsultacji mogą zostać przekazane istotne nowe informacje prowadzące z kolei do 

wprowadzenia znaczących zmian w projekcie planu lub programu, powodujących w 

konsekwencji zmiany w zakresie oddziaływania na środowisko powodowanego przez skutki 

realizacji tych planów. 

W takiej sytuacji konieczne może okazać się uaktualnienie raportu, a także - gdy 

uzasadniają to wprowadzone zmiany - ponowne konsultacje13 (pkt 7.1, str. 34 wytycznych). 

 

Oznacza to, że zgodnie z cytowanymi wytycznymi, w przypadku, gdy w wyniku konsultacji 

społecznych (lub konsultacji z właściwymi organami) dokonana zostanie znacząca zmiana 

projektu planu, to należy analogicznie zmienić raport środowiskowy (prognozę), a także 

powtórzyć konsultacje.  

 

 

Jak wspomniano wyżej, wymagania dotyczące udziału społeczeństwa sformułowano w 

dyrektywie SEA w taki sposób, aby była ona zgodna z Konwencją z Aarhus, której stroną jest 

także Unia Europejska, i której przepisy muszą być w związku z tym implementowane przez 

odpowiednie unijne akty prawne. Przepisy Konwencji obowiązują także bezpośrednio Polskę 

jako jedną z jej Stron. 

 

Zgodnie z art. 7 Konwencji: 

„Każda ze Stron podejmie odpowiednie praktyczne lub inne postanowienia, aby 

społeczeństwo uczestniczyło w przygotowywaniu planów i programów mających znaczenie 

dla środowiska, w ramach przejrzystych i bezstronnych mechanizmów, otrzymując uprzednio 

niezbędne informacje. W ramach tych mechanizmów stosowany będzie artykuł 6 ustępy 3, 4 i 

8. Zakres podmiotowy udziału społeczeństwa określi właściwa władza publiczna, biorąc pod 

uwagę cele niniejszej konwencji”. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3, 4 i 8 Konwencji: 

 

„3. Procedury umożliwiające udział społeczeństwa zawierać będą rozsądne ramy czasowe 

dla różnych etapów, które zapewnią dostateczny okres czasu na poinformowanie 

społeczeństwa, zgodnie z postanowieniami ustępu 2, i na przygotowanie się i efektywne 

uczestniczenie przez społeczeństwo w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 

środowiska. 

4. Każda ze Stron umożliwi udział społeczeństwa na tyle wcześnie, że wszystkie warianty będą 

jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny. 

8. Każda ze Stron zapewni, że w decyzjach będą należycie uwzględnione rezultaty uzyskane w 

wyniku udziału społeczeństwa”. 

                                                 
13 Tłumaczenie własne. Tekst oryginału: The consultation provisions of the Directive oblige Member States to 

grant an opportunity to certain authorities and members of the public to express their opinion on the 

environmental report and the draft plan or programme. One of the reasons for consultation is to contribute to the 

quality of the information available to those responsible for the decisions that are made concerning the plan or 

programme. Consultation might sometimes reveal important new information which leads to substantial changes 

to the plan or programme and consequently its likely significant environmental effects. If so, it might be 

necessary to consider a revision of the report and, if the changes justified it, fresh consultation. 
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Przepisy Konwencji dotyczące udziału społeczeństwa zinterpretowane zostały w 

przygotowywanym obecnie dokumencie zawierającym rekomendacje dotyczące procedury 

udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska14. Rekomendacje te 

opracowywane są przez Grupę Zadaniową zajmującą się w ramach konwencji tą tematyką 

(Task Force on Public Participation in Decision-making of the Aarhus Convention). Mają one 

zostać ostatecznie zatwierdzone przez Spotkanie Stron Konwencji; obecnie jednak istnieje już 

ich zaawansowany projekt. 

 

W projekcie tym wskazano, że: 

„Zalecane jest, aby w przypadku, gdyby w trakcie procesu podejmowania rozstrzygnięcia 

odpowiednie organy uzyskały znaczące nowe informacje albo gdyby w istotny sposób zmieniły 

się okoliczności sprawy, społeczeństwu zapewniono kolejną możliwość udziału w procedurze 

przed podjęciem rozstrzygnięcia.  

W zależności od rodzaju nowych informacji lub okoliczności, może to wymagać przedłużenia 

terminu na składanie uwag i wniosków albo wyznaczenie nowego terminu, ewentualnie 

powrotu do rozważania wyeliminowanych wcześniej opcji, jeśli jest to konieczne dla ochrony 

środowiska lub dla umożliwienia społeczeństwu odniesienia się do nowych informacji. 

Na przykład, w przypadku gdy pojawiły się istotne informacje mogące mieć wpływ na treść 

uwag i wniosków odnoszących się do danego przedsięwzięcia lub działalności, złożonych 

przez społeczeństwo, okolicznością powodującą konieczność zapewnienia kolejnej możliwości 

udziału społeczeństwa może być dostarczenie zmienionej dokumentacji w ramach OOŚ lub 

SOOŚ”15. 

 

Oznacza to, że także rekomendacje przygotowane w ramach Konwencji z Aarhus zalecają 

powtórzenie procedury udziału społeczeństwa (lub przedłużenia terminu na składanie uwag i 

wniosków) w sytuacji, gdy pojawią się nowe informacje lub okoliczności dotyczące 

przyjmowanego dokumentu (przez co należy rozumieć także zmianę samego projektu planu i 

towarzyszącej mu prognozy.  

 

Rozważania na temat praktycznych możliwości powtarzania określonych elementów SOOŚ, 

w tym udziału społeczeństwa przy przygotowaniu planów gospodarowania wodami - zob. 

niżej pkt IV. 

  

                                                 
14 Recommendations on Public Participation in Decision-making in Environmental Matters 
15 Tłumaczenie własne. Tekst oryginału: It is recommended that if in the course of the decision-making process, 

the public authorities become aware of significant new information or that the circumstances have changed in 

some significant way, the public is given a further opportunity to participate before the decision is taken. 

Depending on the new information or circumstances, this may require the timing for comments to be extended or 

re-started, or for options already closed to be re-opened, if necessary for the protection of the environment or to 

allow the public concerned to reflect the new information in their deliberations.   For example, if substantial 

information has changed that might affect people’s comments on a proposed project or activity, the submission 

of revised EIA or SEA documentation could be one example of a circumstance requiring the public to be 

provided with a further opportunity to participate. 
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II.2. Implementacja dyrektywy SEA w Polsce 
 

Główne wymagania dyrektywy SEA transponowane zostały do prawa polskiego poprzez 

przepisy działu IV ustawy ooś16, zatytułowanego „Strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko”.  

 

Wymagania dotyczące udziału społeczeństwa zawarte w dyrektywie SEA oraz w Konwencji z 

Aarhus transponowane zostały do polskiego prawa poprzez przepisy działu III rozdział 1 i 3 

ustawy ooś. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, okres na składanie przez społeczeństwo uwag i 

wniosków odnośnie projektu planu wraz z prognozą ma wynosić co najmniej 21 dni. 

 

Przepisy polskie nie regulują zagadnienia ewentualnego powtarzania udziału społeczeństwa 

czy innych elementów SOOŚ w przypadku, gdy zmieni się projekt planu. 

 

Niemniej jednak w orzecznictwie sądów i rozstrzygnięciach organów nadzorczych wskazuje 

się, że w sytuacji, gdy ulega zmianie projekt dokumentu należy dokonać odpowiednich zmian 

w prognozie oddziaływania na środowisko, a następnie ponownie poddać konsultacjom z 

właściwymi organami (a zatem - jak w konsekwencji należy przyjąć - także ze 

społeczeństwem).   

 

W dwóch rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 

r. i z dnia 14 grudnia 2010 r. (oba o analogicznej treści) organ ten stwierdził nieważność 

uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni ze względu na 

wadliwość prognozy, która nie została zmieniona mimo że zmianie uległ projekt planu, 

którego dotyczyła. Wojewoda wskazał w swoich rozstrzygnięciach, że: 

„Biorąc pod uwagę, że prognoza winna zawierać informacje o przewidywanych 

przyrodniczych skutkach gospodarowania przestrzenią zgodnie z przyszłym planem, 

informacje zawarte w prognozie powinny być dostosowane do rozwiązań przyjętych w danym 

planie, nie zaś odnosić się do jednej z wersji projektu planu, która przewidywała inne 

rozwiązania przestrzenne. Wynika to z art. 52 ust. 1 ustawy ooś [który stanowi, że informacje 

zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i 

metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów 

dokumentów powiązanych z tym dokumentem]. Zmiany dokonane po sporządzeniu prognozy 

dotyczyły przeznaczenia części terenów objętych planem - co winno znaleźć odzwierciedlenie 

w prognozie, ponieważ to ustalenia planu determinują treść informacji zawartej w 

prognozie”. 

 

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (II OSK 

1156/07) wskazał, że w przypadku sporządzenia w toku procedury planistycznej poprawionej 

prognozy oddziaływania na środowisko, „zważywszy na treść i charakter ww. prognozy, a 

także to, że może ona w istotny sposób wpływać na ustalenia zawarte w projekcie planu (...) 

winna być ona łącznie z projektem ponownie przedstawiona organom do uzgodnienia i 

zaopiniowania”. 

                                                 
16 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 (test jedn.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1235 ze zm.) 
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Powyższe rozstrzygnięcia i wyrok dotyczą wprawdzie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, niemniej jednak przedstawione w nich stanowiska są aktualne także w 

odniesieniu do innych dokumentów planistycznych poddawanych ocenie strategicznej. 

 

Ponadto, przez analogię można zastosować tu wytyczne GDOŚ dotyczące ocen 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.  

W publikacji „Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania 

na środowisko”17 wskazano, że w przypadku gdy w trakcie postępowania zmieniony zostanie 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, to należy powtórzyć procedurę 

udziału społeczeństwa oraz procedurę opiniowania / uzgadniania z właściwymi organami (pkt 

2.1.2, str. 54). 

Taką samą zasadę należy konsekwentnie odnieść do zmian wprowadzonych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych. 

  

                                                 
17 I. Grudzińska, J. Zarzecka, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na 

środowisko, Warszawa 2011 
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III. Wymagania ramowej dyrektywy wodnej i ich implementacja 

w Polsce 
 

III.1. Wymagania ramowej dyrektywy wodnej dotyczące sporządzania 

planów gospodarowania wodami i konsultacji społecznych 
 

Zgodnie z art. 13 RDW, jednym z podstawowych instrumentów zarządzania wodami są plany 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Elementy treści planu określa załącznik VII 

do dyrektywy.   

Pierwsze plany miały być opracowane do roku 2009, a następnie, zgodnie z  art. 13 ust. 7 

RDW, plany te mają być poddane przeglądowi i uaktualnione najpóźniej w ciągu 15 lat licząc 

od wejścia w życie dyrektywy, czyli do dnia 22 grudnia 2015 r.  

 

Artykuł 14 RDW wymaga natomiast, aby w procedurze opracowywania planów i ich 

aktualizacji zapewniona była możliwość udziału społeczeństwa, w tym udostępnienie 

społeczeństwu odpowiednich informacji. Zgodnie z tym artykułem: 

 

1. Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału 

we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i 

uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie 

zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza opublikują i udostępnią do zgłaszania uwag 

społeczeństwu, w tym użytkownikom: 

 

 a) harmonogram i program prac dla tworzenia planu, w tym oświadczenie o 

konsultacjach do przeprowadzenia, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do 

którego plan się odnosi; 

 b) tymczasowy przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej określonych 

dorzeczu, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi; 

 c) kopie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed 

rozpoczęciem okresu, którego plan dotyczy. 

 

Na wniosek udostępniane są dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do 

opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu. 

 

2. Państwa Członkowskie przeznaczają co najmniej 6 miesięcy na składanie pisemnych 

uwag do tych dokumentów w celu zapewnienia aktywnego udziału i konsultacji. 

 

3. Ustępy 1 i 2 są stosowane jednakowo do uaktualnionych planów gospodarowania 

wodami w dorzeczach. 

 

Natomiast zgodnie z lit. A pkt 9 i 11 załącznika VII do dyrektywy, plan gospodarowania 

wodami ma zawierać: 

 

9. Podsumowanie środków na rzecz informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, 

ich wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie; 

 

11. punkty kontaktowe i procedury niezbędne do otrzymania źródłowej dokumentacji i 

informacji określonych w art. 14 ust. 1, w szczególności danych szczegółowych 
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dotyczących działań kontrolnych przyjętych zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. g) oraz art. 11 ust. 3 

lit. i), a także aktualnych danych monitorowania, zebranych zgodnie z art. 8 i załącznikiem 

V. 

 

 

Istotnym dokumentem przygotowanym na szczeblu UE, zawierającym wskazówki co do 

przeprowadzania udziału społeczeństwa są wytyczne przygotowane w ramach Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), zatytułowane 

„Public Participation on relations to the Water Framework Directive”; Guidance document 

no. 818. 

Dla problematyki procedur przyjmowania PGW i ich aktualizacji znaczenie mają także 

wytyczne dotyczące ogólnie wymaganego przez RDW planowania w gospodarce wodnej 

(„Planning proces”; Guidance document no. 1119). 

Niezależnie od wskazówek zawartych w niniejszym opracowaniu, należy zalecić korzystanie 

z powołanych wyżej wytycznych. 

 

W wytycznych dotyczących udziału społeczeństwa (Guidance document no. 8), podkreśla się, 

że konsultacje społeczne o których mowa w art. 14 RDW odbywać się powinny niejako w 

dwóch formach (przy czym warunkiem każdej z nich jest zapewnienie odpowiedniego 

dostępu do informacji): 

 

a)  

Konsultacje z ogółem społeczeństwa (wszystkimi zainteresowanymi), na poszczególnych 

trzech etapach opracowywania PGW (lub jego aktualizacji). Obowiązek przeprowadzenia 

takich konsultacji wynika z art. 14 ust. 1 zdanie 2 RDW (Państwa Członkowskie zapewniają, 

że dla każdego obszaru dorzecza opublikują i udostępnią do zgłaszania uwag 

społeczeństwu...). 

Podstawową formą składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w tym trybie jest - 

zgodnie z art. 14 ust. 2 RDW, forma pisemna (zarówno w postaci papierowej, jak 

elektronicznej).  

Dodatkowo zaleca się też umożliwienie składania uwag i wniosków w formie ustnej, podczas 

spotkań. Wskazano, że zasadne jest zaproszenie na takie spotkania ekspertów, którzy będą 

mogli przedstawić przedstawicielom społeczeństwa problemy istotne na danym etapie 

postępowania20. 

W omawianych wytycznych zawarto także zawierający siedem punktów „kodeks dobrych 

praktyk” odnośnie pisemnych konsultacji21. Wskazano w nim między innymi, że dokumenty, 

które mają być konsultowane na danym etapie (harmonogram i program prac, tymczasowy 

przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej określonych dorzeczu, projekt planu) 

powinny być możliwie proste i zwięzłe, a także zawierać krótkie (ok. dwustronicowe) 

streszczenie przedstawiające główne zagadnienia na jakie odpowiadać mają komentarze 

społeczeństwa. Zalecenie to wydaje się bardzo cenne w kontekście zapewnienia realnej 

efektywności i przydatności konsultacji społecznych. 

Konsultacje z ogółem społeczeństwa są elementem obowiązkowo wymaganym przez RDW 

(Państwa Członkowskie zapewniają…). 

 

 

                                                 
18 European Communities, 2003 
19 European Communities, 2003 
20 Rozdział 4.1, str. 36 wytycznych 
21 Rozdział 4.1, str. 37 wytycznych 



15 

 

b) 

Zachęcanie do aktywnego udziału szczególnie zainteresowanych grup społecznych i instytucji 

(w wytycznych osoby te nazywane są „stakeholders”, które to pojęcie używane jest jako 

synonim „zainteresowanych stron”, o których mowa w art. 14 RDW22).  

Obowiązek zachęcania do aktywnego udziału „zainteresowanych stron”, na poszczególnych 

trzech etapach opracowywania PGW (lub jego aktualizacji) wynika z art. 14 ust. 1 zdanie 1 

RDW (Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do aktywnego 

udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i 

uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach). W wytycznych wskazuje się, 

że takimi „stakeholders” mogą być w szczególności profesjonalni eksperci (w tym 

profesjonalne organizacje społeczne - zarówno gospodarcze, jak i ekologiczne), 

przedstawiciele odpowiednich władz i organów, lokalne grupy (takie jak stowarzyszenia 

mieszkańców, grupy rolników)23. 

Zaangażowanie tych osób wymaga aktywnego działania organu odpowiedzialnego za 

opracowanie planu gospodarowania wodami. 

Zobowiązanie do przeprowadzenia konsultacji z „zainteresowanymi stronami” jest w RDW 

sformułowane w sposób bardziej miękki (Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie 

zainteresowane strony...), niemniej jednak władze danego państwa powinny wykazać się 

działaniami na rzecz aktywnego zachęcania owych „zainteresowanych stron” do 

wypowiedzenia się w sprawie. 

 

Jeżeli chodzi o wskazane wyżej w pkt a) konsultacje z ogółem społeczeństwa, to wydaje się, 

że na etapie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) (tworzenie harmonogramu i programu prac 

dla tworzenia planu) wystarczające wydaje się zapewnienie możliwości pisemnego składania 

uwag i wniosków.  

Na etapie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. b) (tymczasowy przegląd istotnych zagadnień 

gospodarki wodnej) zasadne może być już zorganizowanie spotkań (obok konsultacji 

pisemnych). 

Natomiast na etapie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. c) (projektu planu gospodarowania 

wodami) organizowanie spotkań zarówno z ogółem społeczeństwa, jak i z „zainteresowanymi 

stronami” („stakeholders”). 

 

 

III.2. Implementacja RDW w Polsce 
  

Opisane wyżej przepisy RDW dotyczące konsultacji społecznych transponowane zostały 

przede wszystkim przez art. 119 ust. 7 - 9 Prawa wodnego, zgodnie z którymi: 

 

„7. Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów 

środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej podaje do publicznej wiadomości, w trybie określonym w ustawie 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, w 

celu zgłaszania uwag: 

                                                 
22 W języku polskim tego typu podmioty określa się niekiedy terminem „interesariusze” 
23 Rozdział 2.4, str. 15-16 wytycznych 
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1) harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planu, w tym zestawienie 

działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji, co najmniej na 3 lata przed 

rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan; 

2) przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru 

dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan; 

3) kopię projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na 

rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan. 

 

8. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej materiałów 

źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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. 

 

9. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w ust. 7, zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach”. 

 

Cytowane wyżej przepisy Prawa wodnego wskazują na obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji pisemnych, niemniej jednak - jak wskazano wyżej - zalecane jest zorganizowanie 

także konsultacji w formie spotkań. 
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IV. Włączenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

procedurę aktualizacji planów gospodarowania wodami  
 

Zgodnie z dyrektywą SEA i transponującymi ją przepisami polskimi, niezbędnym minimum 

jeśli chodzi o przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem w ramach SOOŚ jest ich 

przeprowadzenie w momencie, kiedy gotowy jest projekt dokumentu (planu) oraz prognoza 

skutków jego oddziaływania na środowisko (a więc na etapie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 

lit. c) RDW). 

 

Jeśli natomiast chodzi o konsultacje z właściwymi organami, to jako minimum powinny się 

one odbyć dwukrotnie: na etapie ustalanie zakresu prognozy i potem na etapie kiedy 

przygotowany jest projekt planu wraz z prognozą. 

 

Niemniej jednak w ramach prawidłowo przeprowadzonej i efektywnej oceny 

strategicznej zalecane, czy wręcz niezbędne, jest jej przeprowadzanie w sposób 

„kroczący”, tj. polegający na ciągłej bieżącej współpracy pomiędzy wykonawcami 

projektu planu, wykonawcami prognozy, organami współdziałającymi, przy 

jednoczesnej bieżącej analizie uwag społeczeństwa (na temat charakteru SOOŚ zob. też 

wyżej pkt II.1). 

 

Tego typu podejście pozwoli na bieżące reagowanie na istotne problemy zgłaszane przez 

społeczeństwo, odpowiednią adaptację projektu planu i prognozy - i w konsekwencji na 

powtórzenie niezbędnych etapów SOOŚ. 

 

Tak rozumianą „kroczącą” SOOŚ należy wpleść w przewidzianą w RDW trzyetapową 

procedurę udziału społeczeństwa. 

 

W związku z tym, że procedura z RDW jest właśnie trzyetapowa, zasadne jest włączenie 

także i społeczeństwa w procedurę SOOŚ już na wcześniejszym etapie niż po sporządzeniu 

projektu planu wraz z prognozą (niejako „przy okazji” przeprowadzania konsultacji na 

etapach, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) i b) RDW).  

 

Takie podejście pozwoliłoby na możliwe najwcześniejsze zidentyfikowanie problemów 

zgłaszanych przez społeczeństwo i być może pozwoliłoby zmniejszyć liczbę uwag na 

kolejnym etapie. 

Także w powoływanych wyżej wytycznych „Public Participation in relation to the Water 

Framework Directive” wielokrotnie podkreślana jest potrzeba bieżącego i jak 

najwcześniejszego angażowania społeczeństwa. 

 

W praktyce mogłoby to polegać na tym, że rozpoczynając etap konsultacji, o którym mowa w 

art. 14 ust. 1 lit. a), organ odpowiedzialny za opracowanie PGW jednocześnie zaprosiłby 

społeczeństwo do składania uwag i wniosków odnośnie zakresu prognozy o oddziaływaniu 

na środowisko planu (ustalenie zakresu prognozy). 

Równolegle też mogłoby być prowadzone ustalenie zakresu prognozy z GDOŚ, jako 

właściwym dla PGW organem ochrony środowiska.  

 

Następnie, na etapie o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt b) RDW - oprócz przewidzianego w 

RDW tymczasowego przeglądu istotnych zagadnień gospodarki wodnej - społeczeństwu 
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zostałby przedstawiony ustalony już z GDOŚ zakres prognozy (której przygotowanie 

mogłoby się już w międzyczasie rozpocząć), umożliwiając mu jednocześnie ostateczne 

wypowiedzenie się co do ostatecznego zakresu tej prognozy. Ewentualne dodatkowe 

elementy zgłoszone przez społeczeństwo na tym etapie, jeśli zostałyby przez organ 

odpowiedziany za opracowanie PGW uznane za zasadne, mogłyby stanowić uzupełnienie 

wcześniej ustalonego zakresu prognozy. 

 

Następnie, na etapie o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt c) RDW, społeczeństwu 

przedstawiony zostałby projekt planu wraz z prognozą. 

Równocześnie rozpocząłby się termin na składanie uwag i wniosków przewidziany w RDW i 

Prawie wodnym (6 miesięcy) oraz termin przewidziany w dyrektywie SEA i ustawie ooś (co 

najmniej 21 dni)24. 

 

Informowanie społeczeństwa o poszczególnych etapach postępowania może (i powinno dla 

uniknięcia niepotrzebnego zamieszania) odbywać się w jednym ogłoszeniu (art. 119 Prawa 

wodnego i tak przewiduje, aby informowanie społeczeństwa w ramach przygotowania PGW 

odbywało się w sposób przewidziany w ustawie ooś, a więc w taki sam sposób jaki jest 

przewidziany dla informowania społeczeństwa w ramach SOOŚ). 

Ogłoszenia takie muszą jednak wyraźnie i w zrozumiały sposób opisywać jakich procedur 

dotyczą i jakie terminy są przewidziane na składanie uwag. 

 

W szczególności pierwsze ogłoszenie, przewidziane na etapie o którym mowa w art. 14 ust. 1 

lit. a) RDW powinno wyjaśniać, że prowadzone konsultacje społeczne służą wypełnieniu 

przepisów jednocześnie dwóch dyrektyw (i transponujących je przepisów polskich) oraz 

wyjaśnić jakie kwestie będą konsultowane na jakim etapie oraz w jaki sposób ustalane będą 

terminy na składanie uwag i wniosków. 

W ogłoszeniu tym należy też wskazać - przynajmniej orientacyjnie - na jakim etapie 

przewidziane jest organizowanie spotkań ze społeczeństwem i interesariuszami. Dokładne 

daty i miejsca tych spotkań mogą być przy tym podane w późniejszym terminie. 

 

 

Zmiana projektu planu gospodarowania wodami w trakcie postępowania a ponowne 

przeprowadzenie SOOŚ 

 

Jak wskazano wyżej, z jednej strony w wielu dokumentach i wytycznych, a także w 

orzecznictwie za konieczne uznaje się powtórzenie określonych elementów SOOŚ w 

przypadku gdy nastąpiła zmiana projektu planu i w ślad za tym - prognozy. 

 

Z drugiej jednak strony państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania terminów 

wymaganych przez RDW. 

W wytycznych „Planning process” (Guidance document no. 11) wskazuje się, że są to 

terminy sztywne (i mogą być niekiedy trudne do dotrzymania). Nie jest w wytycznych 

przewidziane przedłużanie terminów na przyjęcie PGW lub ich aktualizacji. 

 

W związku z tym, proces przyjmowania aktualizacji PGW, w tym udziału społeczeństwa 

musi być tak zaplanowany, aby ewentualne powtarzane elementy SOOŚ w dalszym ciągu 

„zmieściły się” w terminach przewidzianych przez RDW. 

                                                 
24 Na zasadność połączenia konsultacji społecznych wymaganych w ramach RDW i dyrektywy SEA wskazuje 

się także w literaturze: Carter J., Howe J., The Water Framework Directive and the Strategic Environmental 

Assessment Directive: Exploring the linkages, Environmental Impact Assessment Review 26 (2006) 287– 300 
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Wymagany przez ustawę ooś co najmniej 21-dniowy okres na składanie uwag i wniosków 

powinien być zatem tak określony, aby przypadł na początku sześciomiesięcznego okresu 

przewidzianego w RDW na konsultacje projektu planu (art. 14 ust. 1 lit. c) RDW). 

Dzięki temu ów 21-dniowy okres oraz konsultacje z organami współdziałającymi będą mogły 

być powtórzone przed upływem 6 miesięcy na konsultacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 

pkt c) RDW. 

 

O każdej zmianie projektu planu i prognozy należy jednak zawiadamiać społeczeństwo 

odrębnymi ogłoszeniami. 
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V. Wymagania dyrektywy habitatowej a procedura sporządzania 

planów gospodarowania wodami 
 

Niezwykle istotnym elementem koniecznym do rozważenia w ramach strategicznej oceny 

odziaływania na środowisko jest rozważenie w jaki sposób realizacja danego dokumentu 

planistycznego wpłynie na cele ochrony obszarów Natura 2000. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy habitatowej25, plany (podobnie jak przedsięwzięcia), które 

nie są bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania obiektu wyznaczonego 

jako specjalny obszar ochrony, ale które mogą na ten obiekt w istotny sposób oddziaływać, 

zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, muszą być 

poddane tzw. „odpowiedniej ocenie” ich oddziaływania na dany obiekt z punktu widzenia 

założeń jego ochrony. Ocenę tę nazywa się często „oceną habitatową”. Zgodnie z prawem 

polskim jest ona elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na obowiązek 

przeprowadzenia takiej oceny wskazuje także art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody26. 

 

W świetle wniosków wynikających z tej oceny, właściwe władze krajowe mogą wyrazić 

zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie tylko po upewnieniu się, że nie będzie on wpływać 

negatywnie na integralność danego obiektu chronionego. Dyrektywa przewiduje też, że 

wydanie decyzji w tej sprawie powinno być poprzedzone, jeśli to stosowne, zasięgnięciem 

opinii społecznej. 

 

Oznacza to, że dokument planistyczny co do zasady nie powinien być przyjęty, jeśli ocena 

oddziaływania wykaże znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 (art. 6 

ust. 3 dyrektywy habitatowej, art. 55 ust. 2 ustawy ooś). Zakaz ten nie obowiązuje jedynie w 

przypadku, gdy wykazane zostanie występowanie opisanych niżej przesłanek, o którym 

mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy habitatowej i w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy ooś przez znaczące negatywne oddziaływanie na obszar 

Natura 2000 rozumie się oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 

szczególności działania mogące: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami. 

 

 

Jak wspomniano wyżej, przyjęcie dokumentu planistycznego mimo stwierdzonego w ramach 

oceny habitatowej znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy: 

 przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

wymogi o charakterze społecznym i gospodarczym i  

                                                 
25 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 ze zm.) 
26 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) 
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 jednocześnie nie istnieją rozwiązania alternatywne (art. 34 ustawy o ochronie przyrody 

i art. 6 ust. 4 dyrektywy habitatowej) oraz 

 zapewnione zostanie przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej zapewniającej 

spójność i właściwe funkcjonowanie sieci Natura 2000. Zapewnienie kompensacji jest 

kolejnym koniecznym warunkiem realizacji przedsięwzięcia (art. 34 ustawy o ochronie 

przyrody i art. 6 ust. 4 dyrektywy habitatowej). 

 

W przypadku natomiast, gdy przeprowadzona ocena wykaże, że realizacja planu będzie miała 

negatywny wpływ na obszar Natura 2000, a na tym obszarze występuje gatunek lub siedlisko 

o znaczeniu priorytetowym, dla których realizacja tego planu może być zagrożeniem, 

przesłanki ewentualnej dopuszczalności jego realizacji są ostrzejsze niż ogólne, podane 

wyżej, dotyczące obszarów bez priorytetowych siedlisk i gatunków. Katalog sytuacji, w 

których można zezwolić na realizację przedsięwzięcia jest mianowicie węższy i sprowadza 

się do: 

 ochrony zdrowia i życia ludzi;  

 zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;  

 uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego.  

 

Udzielenie zezwolenia w przypadku innych niż wyżej wymienione „wymogów nadrzędnego 

interesu publicznego” może nastąpić dopiero po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 

Przesłanką dopuszczalności akceptacji planu jest oczywiście również w tym wypadku brak 

rozwiązań alternatywnych. 

Należy także zapewnić wykonanie kompensacji przyrodniczej. 

 

Wskazane wyżej przesłanki umożliwiające zezwolenie na przyjęcie dokumentu 

planistycznego określone zostały w przepisach w sposób „stopniowy”, co oznacza, że w 

pierwszej kolejności należy rozważyć istnienie rozwiązań alternatywnych, a dopiero po 

rzetelnym wykazaniu ich braku można przystąpić do „usprawiedliwiania” przyjęcia planu ze 

względu interes społeczny lub gospodarczy (określony szerzej lub węziej, przy ewentualnym 

zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej) oraz do określania odpowiednich sposobów 

kompensacji przyrodniczej27. 

 

W ramach przeprowadzanej oceny strategicznej, w tym przygotowywanej prognozy dla 

planów gospodarowania wodami (czy innych dokumentów planistycznych) należy więc 

badać - i wykazywać w prognozie: 

a) czy istnieje niebezpieczeństwo, że realizacja planu spowoduje znaczące negatywne 

oddziaływania na jakiś obszar Natura 2000, a jeśli tak, to 

b) czy występują przesłanki, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy habitatowej i 

art. 34 ustawy o ochronie przyrody. 

 

Oczywiście optymalną sytuacją byłoby, gdyby przeprowadzona ocena wykazała brak 

znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (nie powstałaby wówczas 

potrzeba wykazywania istnienia przesłanej z art. 34 ustawy o ochronie przyrody). 

                                                 
27 Zob. przygotowane przez Komisję Europejską wytyczne dotyczące stosowania art. 6 dyrektywy habitatowej: 

Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG, wydanie 

pierwsze w wersji angielskiej - European Communities 2000, wydanie polskie - WWF Polska 2007, rozdz. 5.2, 

oraz Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne 

dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, wydanie pierwsze w wersji 

angielskiej - European Communities 2002, wydanie polskie - WWF Polska 2005, rozdz. 2.1 
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Dlatego też tym bardziej należy zalecić ścisłą i bieżącą współpracę autorów projektu planu z 

autorami prognozy o oddziaływaniu na środowisko.  

W sytuacji, gdyby okazało się, że projektowane zapisy planu powodują możliwość 

znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, autorzy tego planu powinni być o 

tym na bieżąco informowani, tak aby mogli - wspólnie z organem odpowiedzialnym za 

przygotowanie planu oraz z autorami prognozy i ewentualnie innymi zainteresowanymi 

stronami - zdecydować czy istnieje możliwość odpowiedniej modyfikacji planu. 
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VI. Ramowa dyrektywa wodna a prognozy oddziaływania na 

środowisko 
 

VI.1. Prognozy oddziaływania na środowisko 
 

Dyrektywa SEA wskazuje w art. 5, że dla potrzeb strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko przygotowuje się raport środowiskowy, w którym zostanie zidentyfikowany, 

opisany i oszacowany potencjalny znaczący wpływ na środowisko wynikający z realizacji 

planu lub programu oraz rozsądne rozwiązania alternatywne uwzględniające cele i 

geograficzny zasięg planu lub programu. Odpowiednikiem ww. raportu w polskich 

warunkach prawnych jest prognoza oddziaływania na środowisko. 

 

Raport (prognoza) jest podstawowym dokumentem merytorycznym sporządzanym dla 

potrzeb przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Dyrektywa SEA (a w ślad za nią ustawa ooś) wskazuje, że powinno ono 

zawierać informacje, które mogą być racjonalnie wymagane, z uwzględnieniem: 

 obecnego stanu wiedzy i metod oceny,  

 zawartości i poziomu szczegółowości planu lub programu,  

 funkcji ocenianego dokumentu w procesie podejmowania decyzji, 

 zakresu, w jakim niektóre sprawy mogą zostać właściwiej ocenione na różnych 

etapach tego procesu. 

 

Szczegółowe wymagania wobec ww. raportu określa załącznik nr 1 do dyrektywy SEA, a 

wobec prognozy – art. 51 ustawy ooś.  

 

Mając na uwadze szeroki zakres tych przepisów, należy podkreślić że dyrektywa wymaga 

przedstawienia informacji skupiających się na kwestiach związanych ze znaczącym wpływem 

planu lub programu na środowisko. Jak wskazuje Komisja Europejska w swoich 

wytycznych28 „nadmiar informacji na temat nieznaczącego wpływu lub kwestii nieistotnych 

sprawia, że raport jest trudny do zrozumienia, i może prowadzić do pominięcia ważnych 

informacji”.  

 

Obydwa akty prawne mają charakter proceduralny, zatem nie mogą one dostarczyć 

precyzyjnych wskazówek na temat stopnia szczegółowości prowadzonych analiz 

oddziaływania na środowisko. Przepisy dotyczące SOOŚ wskazują jednak, że projekt planu 

lub programu nie może zostać przyjęty, jeżeli z SOOŚ wynika, że może on znacząco 

negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.  

Taki zapis determinuje poziom szczegółowości tych strategicznych OOŚ, których 

przedmiotem są dokumenty generujące oddziaływanie na cel i przedmiot ochrony oraz na 

integralność obszarów Natura 2000. Stopień szczegółowości powinien być w takim 

przypadku adekwatny do potrzeby ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii istnienia lub braku 

znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Nie ma natomiast w przepisach dotyczących SOOŚ bezpośredniego odniesienia do RDW, 

tym bardziej zatem do sytuacji, w której ustalenia ocenianego dokumentu kolidują z celami 

środowiskowymi RDW. 

                                                 
28 Wdrożenie dyrektywy 2001/42 w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

Komisja Europejska, 2003 
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Analizując funkcję prognozy oddziaływania na środowisko, należy mieć na uwadze w 

szczególności cel dyrektywy SEA, wyrażony w jej art. 1, tj.: 

 zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, oraz 

 przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i 

przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Nie można jednak oddzielić brzmienia tych celów od motywów dyrektywy, zwłaszcza 

następujących: 

 

1) dopilnowanie, aby wpływ planów i programów był brany pod uwagę w czasie 

przygotowania dokumentów strategicznych (motyw 4); 

2) przyniesienie korzyści przedsięwzięciom, zapewniając bardziej spójne ramy działania 

poprzez włączenie odpowiednich informacji dotyczących środowiska do procesu 

podejmowania decyzji, a także włączenie szerszego zestawu czynników do procesu 

podejmowania decyzji, co powinno przyczynić się do bardziej trwałych i skutecznych 

rozwiązań (motyw 5); 

3) zapewnienie zestawu wspólnych wymogów proceduralnych, niezbędnych do 

osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska (motyw 6). 

 

Odnosząc się do celów dyrektywy nie można pominąć treści art. 191 ust. 2 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za 

cel wysoki poziom ochrony (…). Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach 

działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie 

„zanieczyszczający płaci”. Podobne strategiczne ustalenia zawarte są w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Dla określenia funkcji prognozy znamienny jest art. 8 dyrektywy (a w Polsce: art. 55 ust.1 

ustawy OOŚ) który wskazuje, że ustalenia tego dokumentu uwzględnia się w czasie 

przygotowania planu lub programu oraz przed jego przyjęciem lub poddaniem procedurze 

ustawodawczej, a także w dokumencie podsumowującym przebieg strategicznej OOŚ. Ważne 

jest również to, że ustalenia tego dokumentu powinny być brane pod uwagę przy innych 

strategicznych OOŚ, co oznacza że prognoza może określać kierunek bardziej szczegółowych 

analiz środowiskowych (lub np. zakres monitoringu oddziaływania na środowisko) dla innych 

prognoz oddziaływania na środowisko, sporządzanych dla potrzeb innych dokumentów 

planistycznych, położonych niżej (lub równolegle, ale w innym sektorze gospodarki) w 

hierarchii dokumentów strategicznych. 

 

 

VI.2. Zbieżność celów RDW i dyrektywy SEA 
 

Dyrektywa SEA nie odwołuje się bezpośrednio do RDW, choć oczywiście uwzględnia 

oddziaływanie na środowisko wodne. Niemniej, cele środowiskowe obydwu dyrektyw są z 

sobą zbieżne i zdecydowanie synergiczne29; wcześniej przytoczono cele dyrektywy SEA, 

natomiast poniżej przedstawiono cele wyrażone w art. 1 RDW: 

 

                                                 
29 Carter J., Howe J., The Water Framework Directive and the Strategic Environmental Assessment Directive: 

Exploring the linkages, Environmental Impact Assessment Review 26 (2006) 287– 300 
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1) zapobieganie pogarszaniu oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów wodnych oraz, w 

odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych 

bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych; 

2) promowanie zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie 

dostępnych zasobów wodnych; 

3) dążenie do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez 

szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji 

priorytetowych oraz zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat 

priorytetowych substancji niebezpiecznych; 

4) stopniowa redukcja zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganie ich dalszemu 

zanieczyszczaniu; 

5) przyczynianie się do: 

a) zmniejszenia skutków powodzi i susz  

b) zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i 

podziemną, które jest niezbędne dla zrównoważonego, i sprawiedliwego korzystania z 

wód, 

c) znacznej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych, 

d) ochrony wód terytorialnych i morskich,  

e) osiągnięcia celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za 

zadanie ochronę i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska morskiego, poprzez 

wspólnotowe działanie na mocy art. 16 ust. 3, celem zaprzestania lub stopniowego 

wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych, z 

ostatecznym celem osiągnięcia w środowisku morskim stężeń bliskich wartościom tła 

dla substancji występujących naturalnie i bliskich zeru dla syntetycznych substancji 

wytworzonych przez człowieka. 

 

W art. 4 ust. 1 RDW określono główne cele środowiskowe, jakie mają być osiągnięte w 

odniesieniu do wszystkich części wód powierzchniowych i podziemnych: 

1) niepogorszenie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona, poprawa i 

przywrócenie stanu wszystkich części wód;  

2) osiągnięcie dobrego stanu do 2015 roku, tzn. dobrego stanu (lub potencjału) 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych oraz dobrego stanu 

chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód podziemnych;  

3) stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i stopniowe 

eliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych z wód powierzchniowych; 

4) zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych; 

5) odwrócenie wszystkich znaczących tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń w 

wodach podziemnych;  

6) osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi dla obszarów 

chronionych w ustawodawstwie wspólnotowym.  

 

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy danej części wód dotyczy więcej niż jeden cel, 

zastosowanie ma cel najbardziej rygorystyczny (art. 4 ust. 2 RDW) – co oznacza konieczność 

zidentyfikowania celu dla obszaru chronionego. Celem tym będzie np. właściwy stan ochrony 

siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 lub odpowiedni 

sposób prowadzenia działalności w obszarach narażonych na zanieczyszczenie azotem ze 

źródeł rolniczych.  
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Definicje celu środowiskowego, jakim jest „dobry stan”, zostały opisane w załączniku V do 

RDW. Na stan wód składają się elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne 

i chemiczne (z czego wynika oczywisty wniosek, że analizując wpływ na cele środowiskowe 

RDW, należy odnieść się do każdego z elementów składających się na pojęcie „stanu wód”). 

Jednak konkretne kryteria liczbowe i systemy klasyfikacji (w tym parametrów granicznych 

poszczególnych klas elementów składających się na ocenę stanu wód) nie zostały określone w 

RDW. Państwa członkowskie są zobowiązane do ustalenia szczegółowych wartości 

określających stan każdej części wód. 

W kolejnych ustępach art. 4 ustalono szereg derogacji od ogólnych celów, które dopuszczają 

cele mniej rygorystyczne, przedłużenie terminu poza 2015 rok, lub realizację nowych 

przedsięwzięć, pod warunkiem spełnienia pewnego zbioru warunków. 

 

 

VI.3. Dokumenty poddawane strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko mające znaczenie dla RDW 
 

Przepisy dotyczące strategicznych OOŚ nie wskazują konkretnie rodzajów planów i 

programów, które powinny podlegać tego typu ocenom, choć z pewnością należy tu mieć na 

uwadze szeroki zakres dyrektywy SEA.  

Niniejsze opracowanie skupia się na tych prognozach OOŚ, w których szczególne znaczenie 

będzie miała kwestia oceny dokumentu strategicznego pod kątem zgodności z celami RDW. 

Należy tu wymienić przede wszystkim następujące sektory: 

 

1) gospodarka wodna, 

2) ochrona przeciwpowodziowa, 

3) zagospodarowanie przestrzenne, 

4) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 

5) rolnictwo, akwakultura i melioracje, 

6) turystyka wodna, 

7) transport wodny. 

 

Dokumenty te mogą mieć różny charakter prawny i strategiczny: począwszy od dokumentów 

strategicznych stanowiących wyraz polityki (np. strategie rozwoju, programy rozwoju 

poszczególnych sektorów gospodarki), poprzez plany i programy określające cele 

środowiskowe (np. plan gospodarowania wodami, plan gospodarki odpadami, program 

ochrony powietrza), akty prawa miejscowego o charakterze planistycznym (np. plany 

zagospodarowania przestrzennego) i akty prawne regulujące i reglamentujące sposób 

korzystania ze środowiska (np. warunki korzystania z wód). Niektóre dokumenty można by 

było przyporządkować do więcej niż jednej grupy dokumentów (np. plany urządzania lasu). 

Powyższe wyliczenie nie stanowi zamkniętego katalogu charakteru lub obszarów 

tematycznych dokumentów strategicznych wymagających weryfikacji pod kątem zgodności z 

celami RDW. Analizując tę kwestię należy każdorazowo indywidualnie przeprowadzić 

kwalifikację dokumentu w oparciu o treść art. 49 ustawy OOŚ oraz załącznika II do 

dyrektywy SEA. 
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VI.4. Sposób uwzględniania celów RDW w prognozach oddziaływania na 

środowisko 
 

VI.4.1. Ustalenia wstępne 
 

Na samym początku niniejszego punktu trzeba podkreślić, że zastosowane w prognozie 

podejście metodologiczne będzie każdorazowo indywidualnie zależało od charakteru 

dokumentu będącego przedmiotem oceny. Nie ma możliwości sporządzenia jednego, 

uniwersalnego katalogu wytycznych dla prognoz OOŚ w taki sposób, by sformułować jedno i 

uniwersalne, a przy tym skonkretyzowane podejście metodologiczne, co jest wykazane w 

czterech poniższych punktach wymieniających jedynie wybrane aspekty obrazujące 

różnorodność omawianych zagadnień: 

 

1. W wielu przypadkach przedmiotem strategicznej OOŚ będą dokumenty, których 

ustalenia nie będą miały faktycznego przełożenia na środowisko wodne, w tym na cele 

środowiskowe RDW. Z tego stwierdzenia należy wyciągnąć wniosek, że przystępując do 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy na samym początku określić, 

czy ustalenia ocenianego dokumentu mają znaczenia dla tematyki regulowanej 

przepisami RDW. 

2. Dokumenty z zakresu zagospodarowania przestrzennego mogą mieć bezpośredni wpływ 

na zmianę charakteru zlewni, co z kolei będzie miało przełożenie na jakość ekologiczną 

cieku, w tym na jego elementy hydromorfologiczne. Podobne uwarunkowania będą 

determinowały strategiczną OOŚ przy innych dokumentach strategicznych 

przewidujących istotną ingerencję w środowisko wodne. 

3. Wiele dokumentów z dziedziny ochrony środowiska wyznacza cel strategiczny w 

dziedzinie zabezpieczenia któregoś z komponentów przyrodniczych, np. gleb, powietrza, 

przyrody lub wód. W takim przypadku kluczowym aspektem może być to, czy cele 

strategiczne ocenianego dokumentu nie są mniej łagodne niż cele środowiskowe RDW 

(np. określają jedynie zakaz pogarszania stanu jednolitych części wód o stanie dobrym, 

podczas gdy cel RDW mówi o niepogarszaniu wszystkich stanu części wód). 

4. Część z dokumentów może mieć charakter reglamentujący korzystanie z wód. Dobrym 

przykładem jest rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód, które zgodnie z 

art. 115 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z 

późn.zm.) powinny określać „ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla 

osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych”. W takim przypadku istotą oceny 

powinny być przede wszystkim takie zagadnienia, jak: 

 adekwatność zaproponowanych ograniczeń do problemów środowiskowych (jeżeli 

cel środowiskowy jest zagrożony przez nadmiernie oddziałującą zabudowę 

hydrotechniczną, to należy wprowadzić ograniczenia ukierunkowane przede 

wszystkim na ochronę hydromorfologicznych elementów oceny stanu wód); 

 adekwatność zapisów pod kątem ustawowych celów planowania w gospodarce 

wodami, które w ustawie Prawo wodne są wskazane w art. 112; 

 poprawność zapisów ocenianego dokumentu pod kątem tego, czy chronią one 

wszystkie, czy też tylko wybrane elementy składające się na ocenę stanu wód; 

przykładem tego typu kwestii jest ochrona ciągłości rzeki: powszechnie stosuje się tu 

odniesienie do ciągłości ekologicznej, i to najczęściej w kontekście ochrony 

wybranych gatunków ryb dwuśrodowiskowych, podczas gry RDW mówi o 

konieczności ochrony ciągłości rzeki również w kontekście transportu rumowiska 
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oraz o ochronie zespołów ichtiofauny specyficznych dla danego typu wód – a nie 

tylko wybranych gatunków ryb dwuśrodowiskowych; 

 poprawność dokonanych zapisów, w tym m.in. ocena pod kątem technicznym: np.  

zamiast wprowadzać ograniczenia odnoszące się do powstawania nowych 

przydomowych oczyszczalni ścieków, bardziej zasadne będzie odnoszenie się do 

wprowadzania ścieków do ziemi, bowiem pojęcie „przydomowej oczyszczalni” 

można różnie zinterpretować, w tym także w sposób sprzeczny z intencją którą jest 

ograniczenie ilości ścieków wprowadzanych do gruntu); innym podobnym 

problemem jest kwestia sposobu zapewnienia przepływu nienaruszalnego: wobec 

powszechnych sposobów z administracyjną kontrolą poboru wód, rozporządzenie 

może regulować kwestię technicznego sposobu zagwarantowania dotrzymania 

odpowiednich warunków hydrologicznych korzystania z wód, które to sposoby będą 

miały przełożenie na treść pozwoleń wodnoprawnych reglamentujących korzystanie 

ze środowiska. 

 

Z powyższego należy wyciągnąć następujący wniosek: przystępując do postępowania w 

sprawie strategicznej OOŚ należy na samym początku jasno określić charakter i funkcję 

ocenianego dokumentu, w ślad za czym należy wskazać czy jego ustalenia mogą generować 

oddziaływanie na cele środowiskowe RDW oraz innych dyrektyw dotyczących ochrony 

środowiska. Kwestia ta powinna zostać logicznie i czytelnie wyjaśniona w prognozie, 

bowiem determinuje ona wagę poszczególnych zagadnień merytorycznych niezbędnych do 

analizy w ramach SOOŚ. Zawarte w prognozie stwierdzenia na temat tego, że ustalenia 

ocenianego planu lub programu nie mają znaczenia dla kwestii osiągnięcia celów 

środowiskowych RDW (i analogicznie: innych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, 

które ustanawiają strategiczne cele w tej dziedzinie), powinny być oparte na logicznym 

dowodzie, odnoszącym się do wszystkich aspektów mających znaczenie dla zdefiniowanego 

w RDW celu środowiskowego. 

 

 

VI.4.2. Zagadnienia RDW niezbędne do uwzględnienia w prognozie oddziaływania 
na środowisko 
 

Kierując się przepisami określającymi zawartość prognoz oddziaływania na środowisko, 

poniżej sformułowano zestaw wytycznych odnoszących się do treści prognozy, która 

analizuje środowiskowe skutki realizacji ustaleń projektu planu lub programu mającego 

znaczenie dla celów środowiskowych RDW: 

 

1. Wśród celów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia ocenianego projektu 

dokumentu należy wymienić cele środowiskowe RDW (w tym: cele środowiskowe dla 

obszarów chronionych, o ile jest to zasadne) oraz strategiczne cele w dziedzinie ochrony 

wód, w szczególności te które precyzują lub zaostrzają cele ochrony dla środowiska 

wodnego. Takie zaostrzone lub skonkretyzowane cele mogą być sformułowane m.in. w 

takich dokumentach, jak np.: 

1) warunki korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni (celem może być np. 

zachowanie przepływu nienaruszalnego, naturalnego reżimu hydrologicznego lub 

równowagi hydrodynamicznej cieku), 

2) program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, 

3) plan ochrony, plany zadań ochronnych i zadania ochronne dla obszarów ochrony 

przyrody, 
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4) program ochrony środowiska, 

5) wojewódzkie programy dot. ochrony rzek w celu zachowania lub odtworzenia 

warunków dla bytowania ryb dwuśrodowiskowych, 

6) plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

 

2. W ślad za powyższym, w prognozie należy przedstawić oddziaływanie poszczególnych 

ustaleń ocenianego dokumentu na każdy z celów środowiskowych RDW oraz na 

strategiczne cele w dziedzinie ochrony wód.  

3. Prognoza powinna wskazywać, czy zapisy projektu planu lub programu wzmacniają 

realizację tych celów, ewentualnie czy łagodzą te cele, czy mają jakiekolwiek znaczenie 

dla danego celu środowiskowego lub w sposób ewidentny uniemożliwiają ich osiągnięcie 

(tj. kolidują z tymi celami). Przykładowo: w wielu dokumentach strategicznych 

formułuje się cel środowiskowy związany z osiągnięciem, tam gdzie jest to możliwe, 

dobrego stanu wód w roku 2015; niekiedy spotykane są również bardzo ogólnikowe cele, 

nie mające żadnego przełożenia na rzeczywistość, np. „ochrona środowiska wodnego 

zgodnie z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju”. W obydwu przypadkach prognoza 

OOŚ powinna zasygnalizować, że celem środowiskowym RDW jest również 

niepogarszanie stanu wód oraz osiągnięcie celów dla jednolitych części wód mających 

znaczenie dla obszarów chronionych, a nie tylko osiągnięcie dobrego stanu wód w roku 

2015.  

4. W niektórych przypadkach dobrą praktyką może być zastosowanie matrycy obrazującej 

powyższe relacje. Matryca taka, o ile ma stanowić rzetelny i wiarygodny element 

prognozy, powinna zawierać opis tych relacji, a nie ograniczać się jedynie do graficznego 

oznaczenia poszczególnych zagadnień.  

5. Prognoza OOŚ powinna określać i analizować istniejące problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu. A zatem w przypadku, 

gdy oceniany dokument ma znaczenie dla środowiska wodnego, to w prognozie powinny 

być określone problemy dotyczące tego komponentu środowisko, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych kwestii, które mogą być regulowane dokumentem będącym 

przedmiotem oceny. 

6. Często występującą koniecznością jest ocena wewnętrznej spójności ocenianego 

dokumentu. Zdarzają się bowiem plany lub programy, które z jednej strony formułują 

cele sprzyjające realizacji ustaleń RDW, a z drugiej strony przewidują realizację 

przedsięwzięć które ewidentnie kolidują z tymi celami. Bez wątpienia prognoza OOŚ 

powinna podkreślić taką wewnętrzną sprzeczność lub niespójność ocenianego dokumentu 

strategicznego. 

7. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie w ramach prognozy takiej analizy, która 

doprowadzi do sformułowania odpowiedzi na zadane wcześniej pytania badawcze 

(pytania te można sformułować już w opisie przedmiotu zamówienia lub w uzgodnieniu 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie (chodzi o 

uzgodnienie w trybie art. 53 ustawy OOŚ). W kontekście wymagań RDW można tu 

wskazać następujący zestaw pytań badawczych, na które prognoza OOŚ powinna dać 

odpowiedź opartą o merytoryczny wywód: 

 

A. Czy oceniany dokument ma znaczenie dla celów środowiskowych RDW? 

B. Jeżeli oceniany dokument nie ma znaczenia dla celów RDW, to czy istnieje 

racjonalnie uzasadniona możliwość modyfikacji dokumentu w taki sposób, by 

sprzyjał on realizacji tych celów? 

C. Jeżeli oceniany dokument ma znaczenie dla celów RDW: 
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a) czy uwzględnia on cele środowiskowe RDW, a jeśli tak: to czy je wzmacnia lub 

łagodzi? 

b) czy jego ustalenia kolidują z celami środowymi RDW? 

c) czy jego zapisy są adekwatne do celów środowiskowych RDW? 

d) czy diagnoza problemów ochrony środowiska uwzględnia kwestie związane z 

RDW? 

e) czy jego ustalenia są adekwatne dla problemów środowiska wodnego oraz 

funkcji, jaką pełni ten dokument w hierarchii planistycznej?  

f) czy jego ustalenia przyczynią się do zmniejszenia lub zwiększenia poziomu 

ochrony wód? 

g) czy monitoring wdrażania ustaleń ocenianego dokumentu uwzględnia 

monitorowanie wpływu na elementy środowiskowego składającej się ona ocenę 

stanu wód w kontekście RDW? 

 

Niektóre z powyższych pytań będą miały szczególne znaczenie przy wybranych 

rodzajach dokumentów strategicznych. Przykład takiego przyporządkowania niektórych 

pytań przedstawia poniższa rycina nr 1. 

 

 
Ryc. 1. Przyporządkowanie wybranych pytań badawczych do grup dokumentów planistycznych 
 

8. Jak już wspomniano wcześniej, stopień szczegółowości prognozy OOŚ powinien być 

adekwatny do potrzeby ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii istnienia lub braku 

znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000. Oznacza to, że w 

analizie zgodności ocenianego dokumentu z wymaganiami RDW należy uwzględnić 

również aspekt zgodności z zaostrzonymi celami środowiskowymi dotyczącymi tych 

jednolitych części wód, które mają znaczenie dla integralności obszarów Natura 2000 i 

spójności sieci tych obszarów. 

Sposób przeprowadzenia takiej oceny zazwyczaj będzie dość oczywisty przy 

dokumentach z zakresu np. planowania przestrzennego,  warunków korzystania z wód, 

gospodarki rolnej i rybołówstwa – gdzie trzeba będzie ocenić planowane warunki 

działalności pod kątem oddziaływania na siedliska i gatunki będące przedmiotem 

Dokumenty strategiczne 
stanowiące wyraz polityki 

sektorowej

•Czy plan/program ma 
znaczenie dla celów 
środowiskowych RDW?

•Czy plan/program może 
przyczynić się do 
osiągnięcia celów RDW, a 
jeśli tak - to czy robi to w 
sposób adekwatny do 
wymagań RDW oraz 
zidentyfikowanych 
problemów gospodarki 
wodnej?

Plany i programy określające 
cele środowiskowe

•Czy ustanowione cele 
środowiskowe  są co 
najmniej zgodne z celami 
RDW?

•Czy zapisy projektu planu 
lub programu wzmacniają 
lub łagodzą cele RDW?

•Czy ustalenia ocenianego 
dokumentu są adekwatne 
do problemów środowiska 
wodnego i zależnego od 
wód?

•Czy zapisy dokumentu 
dotyczące ochrony wód 
uwzględniają każde z 
elementów składowych 
oceny stanu wód?

•Czy projekt ocenianego 
dokumentu uwzgkędnia 
problematykę adaptacji do 
zmian klimatu?

Dokumenty z zakresu 
planowania przestrzennego

•Czy ustalenia ocenianego 
dokumentu mają 
rzeczywiste znaczenie dla 
ochrony wód i celów 
środowiskowych RDW?

•Czy i w jaki sposób 
ustalenia ocenianego 
dokumentu wpłyną na cele 
środowiskowe RDW 
wyznaczone dla jednolitych 
części wód?

•Czy projekt ocenianego 
dokumentu uwzględnia 
problematykę adaptacji do 
zmian klimatu, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zjawisk 
suszy, powodzi i 
ekstremalnych zjawisk 
pogodowych?

Dokumenty regulujące 
sposób korzystania ze 

środowiska

•Czy zapisy projektu planu 
lub programu wzmacniają 
lub łagodzą cele RDW?

•Czy ustalenia ocenianego 
dokumentu są adekwatne 
do problemów środowiska 
wodnego i zależnego od 
wód?

•Czy zapisy dokumentu 
dotyczące ochrony wód 
uwzględniają każde z 
elementów składowych 
oceny stanu wód?
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ochrony w obszarach Natura 2000. Są jednak przypadki, kiedy przedmiotem oceny 

będzie dokument określający dopuszczalność realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Przykładem takiego dokumentu jest PGW. Art. 38j ustawy Prawo wodne (w ślad za art. 4 

ust. 7 RDW) mówi o tym, że dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu / potencjału 

ekologicznego, jeżeli jest ono skutkiem m.in. nowych zmian właściwości fizycznych wód 

powierzchniowych i spełnione są łącznie określone przesłanki; jedną z nich jest 

przedstawienie w PGW przyczyn zmian i działań związanych z ww. „nową zmianą 

właściwości fizycznych”. 

Przy opracowywaniu PGW powinny być zatem wzięte pod uwagę przedsięwzięcia i 

działania, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych z art. 4 ust.1 

RDW. Organ przygotowujący projekt dokumentu musi więc rozważyć, czy ww. 

przedsięwzięcia i działania uniemożliwią osiągnięcie celów środowiskowych dla 

obszarów chronionych, w tym m.in. obszarów Natura 2000. Oznacza to konieczność 

oceny pod kątem ryzyka wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cel i 

przedmiot ochrony. Liczba tych projektów i przedsięwzięć wymagających oceny będzie z  

pewnością bardzo obszerna. Zasadnym wydaje się być przyjęcie tezy, iż nieracjonalnym 

byłaby sytuacja, w której prognoza OOŚ dla PGW powielałaby pracę przeprowadzoną na 

etapie konstruowania PGW (czyli: w PGW przeprowadzono ocenę projektów pod kątem 

oddziaływania na obszary Natura 2000 i w prognozie powielono tą samą ocenę). Bardziej 

sensownym rozwiązaniem byłoby w tym przypadku przeanalizowanie (w ramach 

strategicznej OOŚ) poprawności założeń metodycznych i metodologicznych, w oparciu o 

które przeprowadzono w PGW ocenę zgodności poszczególnych działań i przedsięwzięć 

z celami środowiskowymi obszarów Natura 2000.  

9. Wspomniana w powyższym punkcie ocena założeń metodycznych i metodologicznych 

może mieć miejsce również w innych przypadkach. Przykładowo: warunki korzystania z 

wód zlewni będą ustanawiać narzędzie do bilansowania wodnogospodarczego, w oparciu 

o które organy ochrony środowiska będą określać (w ramach pozwolenia 

wodnoprawnego) dopuszczalność wnioskowanego poboru wód. Jeżeli zatem 

przedmiotowy bilans będzie stanowił formalny element warunków korzystania z wód, to 

założenia służące do jego utworzenia również powinny być przeanalizowane pod kątem 

oddziaływania na obszar Natura 2000. 

10. Należy mieć na uwadze, że prognoza OOŚ może niekiedy przyczynić się do korygowania 

tych kwestii ochrony wód, które nie są dostatecznie uregulowane w przepisach. Idealnym 

przykładem może być kwestia kopalin; aspekt ten jest regulowany przede wszystkim 

przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn.zm.). Realizacja niektórych przedsięwzięć związanych z 

wydobywaniem kopalin w sposób ingerujący w środowisko wodne (np. wydobywanie 

żwiru, piasku i innych materiałów z koryta rzeki, lub wydobywanie wód leczniczych, 

termalnych i solanek) nie zawsze jest objęta przepisami ustawy OOŚ lub ustawy Prawo 

wodne. To z kolei oznacza, że nie w każdym przypadku istnieje faktyczna możliwość 

sprawdzenia, czy tego typu przedsięwzięcia są zgodne z celami środowiskowymi RDW. 

W takiej sytuacji strategiczna OOŚ jest niejednokrotnie jedynym elementem, w którym 

można uwzględnić zagadnienia RDW przy planowaniu przedsięwzięć.  

11. W świetle problemów z nadaniem zagadnieniom ochrony środowiska odpowiedniej wagi, 

warto uwzględniać w prognozach oddziaływania na środowisko kwestie usług 

ekosystemowych. Jest to tym bardziej istotne, że zagadnienia te są bardzo mocno 

podkreślone w „Planie ochrony zasobów wodnych Europy” (przyjętym przez Komisję 

Europejską 14 listopada 2012 r.) oraz w „Unijnej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 r.” (dokument przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 3 

maja 2011 r.). Analiza aspektów związanych z utrzymaniem usług ekosystemowych 
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może być bardzo dobrym narzędziem do oceny skutków gospodarczych związanych z 

oddziaływaniem środowiskowym generowanym przez wdrażanie ustaleń dokumentu 

będącego przedmiotem strategicznej OOŚ. 

12. Zagadnieniem istotnym dla dyrektywy SEA oraz dla RDW są kwestie związane ze 

zmianami klimatu oraz z adaptacją do zachodzących zmian klimatycznych. Obydwie 

dyrektywy doczekały się wydania wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących tego 

konkretnego zagadnienia30. Z dokumentów tych wynikają ogólne zalecenia dot. 

uwzględniania zmian klimatu przy stosowaniu dyrektywy SEA oraz RDW. Wytyczne 

zawierają także odniesienia do konkretnych narzędzi analitycznych. Generalnie kluczowe 

ustalenia tych dokumentów sprowadzają się do następujących kwestii: 

 prognozy oddziaływania na środowisko powinny być praktyczne i zdroworozsądkowe; 

 każdorazowo w ramach strategicznej OOŚ należy przeanalizować, jak oceniany 

dokument oddziałuje na kwestie związane ze zmianami klimatu oraz w jaki sposób 

zmiany klimatu mogą wpływać na ustalenia analizowanego planu lub programu; jeżeli 

treść ocenianego dokumentu pozwala na uznanie, że nie zawiera on ustaleń mogących 

mieć racjonalny związek ze zmianami klimatu (w tym: z adaptacją do zmian 

klimatycznych), to należy to wyraźnie zaznaczyć w prognozie, wówczas uzasadnione 

będzie odstąpienie od analizy skutków wywieranych przez ustalenia tego planu lub 

programu na zmiany klimatu; 

 w prognozie oddziaływania na środowisko należy ocenić, czy w ocenianym 

dokumencie nadano odpowiednią wagę kwestiom związanym ze zmianami 

klimatycznymi; 

 w ramach strategicznej OOŚ należy uwzględniać długoterminowe analizy i trendy 

zmian w środowisku (w tym: ekstremalne zjawiska pogodowe), z uwzględnieniem 

scenariuszy zachodzących zmian i ich skutków o znaczeniu adekwatnym do 

charakteru ocenianego dokumentu; 

 należy uwzględniać istotne problemy i ograniczenia związane ze zmianami klimatu; 

 tam, gdzie to właściwe, należy określić podatność poszczególnych komponentów 

środowiska na zmiany klimatu; 

 należy uwzględniać fakt, że zmianom klimatycznym towarzyszą zmiany w innych 

komponentach środowiska (wody, przyroda ożywiona, i in.); 

 należy stosować zasadę przezorności, w szczególności do tych zagadnień, co do 

których nie ma wypracowanych dobrych narzędzi prognostycznych i badawczych; 

 oceniany dokument powinien być sprawdzony pod kątem tego, czy jego ustalenia 

kolidują z celami polityki klimatycznej lub też wzmacniają stopień realizacji tych 

celów; 

 w ramach strategicznej OOŚ należy analizować, czy oceniany dokument wychodzi 

naprzeciw potrzebom adaptacji do zmian klimatycznych; chodzi tu m.in. o takie 

zagadnienia, jak np. dostosowanie infrastruktury technicznej i zabudowy do 

ekstremalnych zjawisk pogodowych (intensywne opady, wysokie temperatury  

w warunkach miejskiej wyspy ciepła, orkany), zagospodarowanie terenów 

zalewowych, zapewnienie retencji wodnej adekwatnej do potrzeb, zapewnienie rezerw 

wody pitnej; z pewnością niezbędne jest odniesienie się do ustaleń wynikających ze 

„Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

                                                 
30 1) Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment 

(European Commission, 2013)  

2) Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance Document 

No.24. River Basin Management in a changing climate (European Commission, 2009) 
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klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” tzw. SPA2020 (dokument został 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.); 

 należy formułować zalecenia do takiego systemu monitoringu, który będzie 

uwzględniał kwestie zmian klimatycznych i wynikającą z nich potrzebę adaptacji do 

zachodzących zmian. 

 

VI.4.3. Uwzględnianie zagadnień RDW w planowaniu przestrzennym 
 

Urbanizacja oraz sposób zagospodarowania przestrzeni mają bardzo duże przełożenie na 

ochronę środowiska wodnego, przede wszystkim ze względu na uwarunkowania 

hydromorfologiczne. RDW podkreśla wpływ zmian w hydromorfologii wód na ich stan 

ekologiczny, natomiast urbanizacja, hydroenergetyka, infrastruktura żeglugowa i 

przeciwpowodziowa mogą powodować radykalne zmiany warunków hydromorfologicznych. 

 

Niektóre zagadnienia związane z relacją pomiędzy RDW a zagospodarowaniem 

przestrzennym narzucają się w sposób oczywisty: są to chociażby takie kwestie, jak 

dostępność do zasobów wodnych (tzn. analiza wystarczalności zasobów wodnych dla 

zaspokojenia potrzeb nowej zabudowy mieszkaniowej lub przemysłu) lub zwiększanie 

retencji i bezpieczeństwa powodziowego. 

Trudnym i wymagającym, lecz niezbędnym do zrealizowania wyzwaniem jest ocena wpływu 

zagospodarowania przestrzennego na jakość ekosystemów wodnych. Jest to jedno z 

podstawowych zagadnień zlewniowego podejścia do gospodarowania wodami. Sposób 

użytkowania zlewni ma bezpośrednie przełożenie na ocenę ekologiczną cieków wodnych. 

Zagadnienie to jest złożone i uzależnione od wielu charakterystyk zlewni i strefy 

przybrzeżnej. 

 

Metodyka oparta na prostym związku zagospodarowania przestrzennego i stanu 

ekologicznego ekosystemu wodnego została opracowana w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

zwana jest ona Land Cover Method (LCM) lub Imprevious Cover Method (ICM). Metodę tę 

próbuje się stosować w krajach europejskich do oceny ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych RDW dla konkretnych jednolitych części wód. Metoda ta może stanowić 

narzędzie do oceny zagrożeń wynikających z planowanego zagospodarowania i użytkowania 

terenu. Ułatwia ona odpowiednie uwzględnienie uwarunkowań związanych z ochroną wód, 

ograniczeniem zagrożenia powodziowego i minimalizacją zmian morfologicznych koryt i 

dolin rzecznych. Zastosowanie metody może umożliwić podjęcie racjonalnie uzasadnionych 

działań z zakresu retencji powierzchniowej w miejscach faktycznie występującego 

zagrożenia, oraz umożliwić wprowadzanie do planów zagospodarowania przestrzennego 

konkretnych ograniczeń dotyczących danego fragmentu przestrzeni. Wykonywana w ramach 

metody LCM analiza podatności zlewni na zagrożenia ekosystemów wodnych umożliwia 

wskazanie obszarów najbardziej zagrożonych i pozwala na  określenie kolejności działań 

naprawczych. 

 

W Polsce pilotażowe badania w tym zakresie przeprowadzono w zlewni Raby; pojawiło się 

kilka publikacji dot. zastosowania tej metody31. 

                                                 
31 W szczególności należy zaznaczyć następujące pozycje literaturowe: 

1. Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z 

oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, Nachlik E. (red., praca zbiorowa), 

Monografia nr 340, seria: Inżynieria Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków 2006 
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Metoda LCM opiera się na przełożeniu stopnia uszczelnienia powierzchni terenu na stan 

ekologiczny wód (przy czym „stan ekologiczny” w metodzie LCM nie jest tożsamy ze 

„stanem ekologicznym” w rozumieniu RDW). Podstawowym parametrem stosowanym w tej 

metodzie jest współczynnik pokrywy nieprzepuszczalnej, jaką generuje każdy z typów 

zagospodarowania zlewni; jest on rozumiany jako procentowy stosunek powierzchni 

nieprzepuszczalnej (uszczelnionej) do przepuszczalnej (naturalnej). Metoda pozwala na 

określenie średniej wartości współczynnika uszczelnienia dla danej zlewni. Przeprowadzone 

dotychczas prace studialne wskazują, że wrażliwe elementy ekosystemu wodnego są tracone, 

gdy udział pokrywy nieprzepuszczalnej przekracza 10%. Kolejny próg pojawia się przy 

wartości 25-30%, kiedy to większość wskaźników określających dobry stan/potencjał 

ekologiczny wód przekracza wartości progowe i zbliża się w kierunku stanu złego (tj. 

zmniejszona różnorodność środowiska wodnego, obniżona jakość wody). Doświadczenia 

nabyte przy stosowaniu tej metody pokazują, że jeśli wskaźnik uszczelnienia przekroczy próg 

25%, to uzyskanie dobrego stanu/potencjału ekologicznego będzie możliwe jedynie przy 

zastosowania intensywnie wdrażanego programu działań naprawczych. Natomiast 

uszczelnienie nie przekraczające 10% daje wysokie szanse na osiągnięcie dobrego 

stanu/potencjału ekologicznego. Pomocne w osiągnięciu tego celu mogą być także działania 

wspomagające realizowane w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych: podniesienie 

retencyjności zlewni, renaturalizacja rzek, i in. 

 

W przypadku strategicznej OOŚ, której przedmiotem jest dokument ustalający zasady 

zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej, metoda LCM polegałaby na określeniu 

istniejącego (aktualnego) oraz przewidywanego (w oparciu o ustalenia np. planu 

zagospodarowania przestrzennego) stopnia uszczelnienia w obrębie jednolitej części wód 

powierzchniowych. Porównanie tych dwóch wartości daje dobrze oszacowaną wartość 

zmiany. W celu przeprowadzenia tego typu analizy, niezbędne będzie przeprowadzenie 

kolejno następujących po sobie kroków metodycznych, dobrze opisanych w literaturze 

przedmiotu: 

 

1. Zabranie materiałów źródłowych, w tym materiałów kartograficznych oraz zdjęć 

satelitarnych. 

2. Określenie granic zlewni cząstkowych (lub granic jednolitych części wód 

powierzchniowych). 

3. Określenie aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu. 

4. Oszacowanie obecnej pokrywy nieprzepuszczalnej w zlewniach cząstkowych (w tym: 

dokonanie klasyfikacji badanej zlewni). 

5. Ocena potencjału ekologicznego badanej zlewni. 

6. Ocena przyrodniczej jakości badanej zlewni. 

7. Określenie przyszłej pokrywy nieprzepuszczalnej w zlewniach cząstkowych (w tym: 

identyfikacja najbardziej podatnych na degradację zlewni cząstkowych). 

8. Ocena zdolności zlewni do restytucji. 

9. Ocena zagrożenia realizacji celów środowiskowych.  

 

                                                                                                                                                         
2. Wpływ utraty naturalnej retencji zlewni na charakterystykę morfologiczną zlewni i cieku, Bartnik W., 

Bonenberg J., Florek J., Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich – seria: monografie, Polska 

Akademia Nauk, Kraków 2009 



35 

 

Przy ocenie aktualnego stanu zagospodarowania terenu i szacowaniu stopnia zasklepienia 

powierzchni ziemi warto korzystać z danych Corine Land Cover32, danych Europejskiej 

Agencji Środowiska na temat zasklepienia powierzchni ziemi33 oraz publikacji Komisji 

Europejskiej pogłębiających temat nieprzepuszczalnej pokrywy terenu34. 

 

VI.4.4. Analiza przesłanek ustanowienia derogacji z art. 4.7. RDW 
 

Art. 4 ust. 7 RDW wskazuje przesłanki dopuszczalności odstępstw od celów 

środowiskowych. Przepis ten mówi, że sytuacje w których:  

 nieosiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych, nieosiągnięcie dobrego 

stanu/potencjału ekologicznego oraz niezapobieganie pogarszaniu się stanu wód jest 

wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych 

lub zmian poziomu części wód podziemnych,  

 niezapobieganie pogorszeniu się części wód powierzchniowych ze stanu bardzo 

dobrego do dobrego jest wynikiem nowych zrównoważonych form działalności 

gospodarczej człowieka, 

nie stanowią naruszenia wymagań RDW, jeżeli spełnione są łącznie określone przesłanki, 

m.in. takie, jak: 

 przyczyny zmian (tj. charakterystyki fizycznej wód powierzchniowych lub zmian 

poziomu wód podziemnych) stanowią nadrzędny interes społeczny, a korzyści dla 

środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów środowiskowych RDW są 

przeważone przez wpływ korzyści (związanych z ww. zmianami) na ludzkie zdrowie, 

utrzymanie bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój (art. 4 ust. 7 lit. c RDW); 

 korzystne cele, którym służą ww. zmiany, nie mogą być osiągnięte innymi środkami, 

stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję środowiskową, z przyczyn możliwości 

technicznych lub nieproporcjonalnych kosztów (art. 4 ust. 7 lit. d RDW). 

 

W powyższej treści znalazły się znamienne sformułowania: „zrównoważone formy 

działalności gospodarczej człowieka”, „nadrzędny interes społeczny”, przewaga jednych 

korzyści nad drugimi, analiza wariantów alternatywnych. Kwestie te zostały wyjaśnione w 

wytycznych Komisji Europejskiej35. Poza zakresem niniejszej publikacji znajduje się opis i 

interpretacja przesłanek dotyczących odstępstw od celów środowiskowych RDW. Nie można 

natomiast nie dostrzec, że zagadnienia te bardzo często powinny stanowić przedmiot analizy 

w ramach strategicznej OOŚ; miejscem na udokumentowanie tej dyskusji jest przede 

wszystkim prognoza oddziaływania na środowisko. 

 

Prognoza może w pewnością odegrać ważną rolę przy analizie wariantów alternatywnych, 

bowiem przedmiotem strategicznej OOŚ są projekty planów i programów wyznaczających 

ramy dla późniejszej realizacji działań i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. W tej sytuacji można wnioskować, że niejednokrotnie kluczową płaszczyzną 

analizy wariantów alternatywnych będzie strategiczna OOŚ, bowiem późniejsze 

postępowania administracyjne będą ograniczone ramami narzuconymi przez przyjęty 

                                                 
32 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-raster-2 - adres aktywny w dniu 

22.11.2013 r. 
33 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-fast-track-service-precursor-on-land-monitoring-degree-of-

soil-sealing - adres aktywny w dniu 22.11.2013 r. 
34 http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm - adres aktywny w dniu 22.11.2013 r. 
35 Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance Document 

No.20. Guidance document on exemptions to the environmental objectives, European Commission, 2009 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-raster-2
http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm
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dokument strategiczny, który już wyznaczył ramy (w tym np. warunki lub lokalizację) dla 

realizacji konkretnego przedsięwzięcia.  

 

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna zidentyfikować, opisać i oszacować 

prawdopodobny znaczący wpływ na środowisko planu lub programu oraz wpływ rozwiązań 

alternatywnych - w sposób umożliwiający dokonanie porównań w celu dokonania wyboru 

najlepszego wariantu. Art. 5 ust.1 dyrektywy SEA mówi, że raport (czyli prognoza) powinien 

przedstawiać identyfikację i opis „rozsądnych rozwiązań alternatywnych”, z uwzględnieniem 

celów i geograficznego zasięgu planu lub programu. Za racjonalnie zidentyfikowane 

rozwiązania alternatywne będzie można uznać tylko te z nich, które: 

1) wchodzą w zakres kompetencji prawnych i geograficznych danego organu 

opracowującego projekt dokumentu strategicznego,  

2) mogą być objęte ustaleniami ocenianego dokumentu, 

3) służą osiągnięciu tego samego celu strategicznego różnymi drogami. 

 

W przypadku planów zagospodarowania przestrzennego oczywistymi rozwiązaniami 

alternatywnymi są różne sposoby użytkowania obszarów przeznaczonych na określone 

działania lub cele oraz alternatywne obszary takich działań.  

 

VI.4.5. Monitoring oddziaływania na środowisko skutków realizacji omawianego 
dokumentu 
 

Zarówno dyrektywa SEA, jak i RDW, formułują obowiązki w zakresie monitoringu. Pierwsza 

dyrektywa mówi o monitorowaniu oddziaływania na środowisko generowanego przez 

realizację ustaleń ocenianego dokumentu. RDW mówi natomiast o obowiązku prowadzenia 

stosownego monitoringu stanu poszczególnych komponentów środowiska wodnego. 

Powyższe prowadzi do wniosku, że z pewnością racjonalnym działaniem jest powiązanie 

obydwu wymogów.  

 

Według art. 10 dyrektywy SEA, jednym z celów monitorowania wpływu planu lub programu 

na środowisko jest identyfikacja „nieprzewidzianego niepożądanego wpływu”, co ma 

zapewnić możliwość „podjęcia odpowiedniego działania naprawczego”. Mając na uwadze 

zapewnienie efektywności dyrektywy w tym zakresie, w prognozie OOŚ należy określić 

sposób wykorzystania uzyskiwanych (w ramach monitoringu) danych o stanie środowiska lub 

o oddziaływaniu na środowisko. Przydatne może być określenie kryteriów, które wystąpienie 

spowoduje konieczność podjęcia działań naprawczych. 

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dyrektywy SEA wskazują, że dane zbierane na 

mocy innego prawodawstwa UE (np. RDW) mogą zostać wykorzystane w monitoringu 

związanym ze strategiczną OOŚ, o ile są one istotne dla danego planu lub programu oraz jego 

oddziaływania na środowisko. 

 

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dyrektywy SEA wskazują w pkt 8.5, że „jeśli 

monitoring może być w zadowalający sposób zintegrowany z regularnym cyklem 

planowania, to nie ma konieczności podejmowania oddzielnych kroków proceduralnych 

dotyczących jego wykonywania. Monitoring może być na przykład zbieżny z regularną 

korektą planu lub programu, w zależności od tego, jakie oddziaływanie jest monitorowane, 

oraz od długości odstępów między korektami”. W sposób oczywisty ma to przełożenie na 

cyklicznie opracowywane dokumenty, np. plany gospodarowania wodami, programy ochrony 

środowiska i ich aktualizacje czy plany gospodarki odpadami. 
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Art. 10 dyrektywy SEA niekoniecznie wymaga bezpośredniego monitorowania znaczącego 

wpływu na środowisko. Dyrektywa zezwala także na monitorowanie pośrednie, na przykład 

poprzez czynniki nacisku lub środki łagodzące. 

 

Warto zwrócić uwagę na promowany przez Europejską Agencję Środowiska schemat 

monitoringu: DPSIR36. Wspiera on systemową analizę gospodarki wodnej w jej powiązaniu z 

innymi systemami (m.in. przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi). Schemat ten 

przedstawia poniższa rycina, natomiast dla każdej prognozy oddziaływania na środowisko 

będą indywidualnie dobierane wskaźniki dla każdego z monitorowanych komponentów: 

 

 

 
Ryc. 2. Główne elementy systemu monitoringu w ujęciu schematu DPSIR (D - Driving forces – Siły napędowe, 

P - Pressure – presja , S- State - stan, I - Impact - skutki, R - Response - odpowiedź) 

 

 

 

  

                                                 
36 Zob. http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=dpsir 
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