
Ocena środowiskowa projektów w ramach RPO WP  

Jastrzębia Góra, 18 kwietnia 2012 r. 



Jednostki wdrażające RPO WP 

• 10 Osi Priorytetowych (10 – Pomoc Techniczna) 

 

• OP 2-9 (bez Działania 9.3) oraz Działanie 1.3 - 

Departament Programów Regionalnych UMWP 

 

• Działanie 9.3 – Departament Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich UMWP 

 

• OP 1 (bez Działania 1.3) – IP II: Agencja Rozwoju 

Pomorza S.A. (ARP S.A.). 
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Początki OP 2-9 

• 29.02.2008 r. - 2 konkursy w ramach OP 2-9:  
• Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej  

• Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska 

 

• DŚU – na etapie składania wniosku 

• Zezwolenie na realizację inwestycji – przed umową 

 
Brak szczegółowych list sprawdzających prawidłowość postępowania 

w sprawie OOŚ (kryterium wykonalności instytucjonalnej: zgodność z 

polityką ochrony środowiska) 

 

• Proteza: weryfikacja OOŚ po wyborze, ale przed umową 

  → zalecenia naprawy uchybień (warunkowość),  

  → kancelaria prawna 



Początki OP 1 

• 30.05.2008 r. – 1 konkurs 
• Działanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 

 

• wyłączone projekty infrastrukturalne  
• budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności 

przedsiębiorstwa,  

• budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń 

sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz 

ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska 

 

→ brak obowiązku uzyskania DŚU 

→ brak wymogu zaświadczenia Natura 2000 



Dalsze kroki 

• od 16 maja 2008 r. - nowe kryterium oceny wykonalności, tzw. 

kryterium wykonalności środowiskowej 

• odstępstwo od oceny 0/1 

OW techniczno-

technologiczna 

OW finansowo- 

ekonomiczna 

OW 

instytucjonalna 

OW 

środowiskowa 

Wynik 

0 1 1 1 odrzucony 

1 0 1 1 odrzucony 

1 1 0 1 odrzucony 

1 1 1 1 dalsza ocena 

1 1 1 0 dalsza ocena – 

warunek 

ponowna weryfikacja OOŚ przed umową 



Okresy przejściowe – udogodnienia dla beneficjentów 

06.2008 – 11.2008 11.2008 – 31.05.2009 01.06.2009 - obecnie 

Etap: wniosek umowa wniosek umowa wniosek umowa 

Przedsięwzięcia, dla których 

procedura OOŚ rozpoczęła się 

przed 15.11.2008  

DŚU PnB DŚU PnB DŚU, PnB - 

Przedsięwzięcia, dla których 

procedura OOŚ rozpoczęła się  

po 15.11.2008  

- - 

Co najmniej 

wniosek o 

wydanie 

DŚU 

PnB DŚU, PnB - 



Ocena formalna 

• Kompletność załączników  

 
• Zał. 2 - Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury 

OOŚ (zał. 1a Wytycznych MRR w sprawie OOŚ) 

• Zał. 3 – Deklaracja organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą  

(zał. 1b Wytycznych MRR w sprawie OOŚ) 

 

• Prawidłowość wypełnienia zał. 2 

 

• Zgodność załączników (zał. 2 i 3 vs. wniosek, SW, dok. 

techn., decyzje lokalizacyjne, PnB) 



Zgodność załączników do wniosku o dofinansowanie 

Zał. 2 (OOŚ) 

Zał. 13 (dok. tech.) 

Zał. 14 (PnB) 

Zał. 1 (SW) 

Zał. 3 (zaśw. Natura 2000) 

Jeśli były dostarczone 

(obowiązek zezwolenia na 

realizację inwestycji na etapie 

składania wniosku od 01.06.2009) 



Ocena wykonalności środowiskowej - lista sprawdzająca 



Lista sprawdzająca 
Część I: IDENTYFIKACJA OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OOŚ 

• Identyfikacja obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wynika z prawidłowej 

 kwalifikacji przedsięwzięcia wg rozporządzenia OOŚ  

 kwalifikacji przedsięwzięcia wg Dyrektywy 85/337/EWG (2011/92/UE) 

 oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 

• Brak postępowania OOŚ w stosunku do przedsięwzięcia nie ujętego w rozporządzeniu OOŚ 
a wymienionego w dyrektywie 85/337/EWG oparto na analizie szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
(przeprowadzenia OOŚ) 

• Kwalifikacja przedsięwzięcia uwzględnia powiązania technologiczne z innymi instalacjami 
lub projektami 



Lista sprawdzająca 
Część II: ZAKRES POSTĘPOWANIA OOŚ 

Pytania dot. zawartości KIP i/lub raportu OOŚ m.in.: 

•Czy jest opis analizowanych wariantów, analiza ich oddziaływania na środowisko i 
uzasadnienie wyboru wariantu 

•Czy analiza oddziaływania przedsięwzięcia odnosi się do elementów środowiska naturalnego, 
zdrowia ludzi oraz gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 

•Czy analiza oddziaływań przedsięwzięcia obejmuje etapy jego realizacji, eksploatacji oraz 
likwidacji 

•Czy została przeanalizowana możliwość występowania oddziaływań skumulowanych 



Lista sprawdzająca 
Część III: ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000 

Pytania dot. ewentualnego oddziaływania na obszary Natura 2000 m.in.: 

•Czy zidentyfikowano obszary objęte/projektowane do objęcia ochroną w formie obszarów 
sieci Natura 2000 

•Czy zidentyfikowano oraz poddano analizie działania mogące w znaczący sposób pogorszyć 
stan siedlisk 

•Czy zostały określone oraz poddane analizie rozwiązania alternatywne (w razie identyfikacji 
znaczących negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000) 

•Czy w razie braku rozwiązań alternatywnych dopuszczalność realizacji przedsięwzięcia 
określono przy zastosowaniu kryterium koniecznych względów nadrzędnego interesu 
publicznego 

•Czy w przypadku braku rozwiązań alternatywnych dopuszczalność realizacji przedsięwzięcia 
uzależniono od wykonania kompensacji przyrodniczej 



Lista sprawdzająca 
Część IV: ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 

Pytania dot. ewentualnego oddziaływania transgranicznego 

•Czy dokumentacja OOŚ zawiera analizę możliwości wystąpienia znaczących transgranicznych 
oddziaływań na środowisko w związku z przedsięwzięciem 

•Czy wydanie DŚU zostało poprzedzone postępowaniem dotyczącym transgranicznego 
oddziaływania na środowisko 

 



Lista sprawdzająca 
Część V: JAWNOŚĆ INFORMACJI O ŚRODOWISKU ORAZ UDZIAŁ SPOŁECZNY 

• Czy informacje o przedsięwzięciu zostały umieszczone w publicznie dostępnych wykazach 
danych oraz na stronie WWW organu administracji (BIP) 

• Czy informacje o wniosku o wydanie DŚU oraz o DŚU podano do publicznej wiadomości 

• Czy organ wyznaczył co najmniej 21-dniowy termin na składanie uwag i wniosków 

• Czy organizacje ekologiczne, które zgłosiły chęć udziału w postępowaniu OOŚ miały 
możliwość uczestniczenia w sprawie na prawach stron postępowania administracyjnego 

• Czy postanowienie screeningowe posiada uzasadnienie odnoszące się do szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia OOŚ 

• Czy uzasadnienie DŚU zawiera informacje o sposobie wykorzystania wszystkich uwag i 
wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa 

 



Lista sprawdzająca 
Część VI: WSPÓŁDZIAŁANIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI 

• Czy postanowienie screeningowe oparto na opiniach organów administracji właściwych w 
sprawach OOŚ i/lub Natura 2000, jeżeli zasięgnięcie tych opinii było wymagane 

• Czy DŚU uwzględnia wszystkie wymagane uzgodnienia 

 

 

Podsumowanie  

+  

zalecenia naprawcze  
(warunek podpisania umowy o dofinansowanie) 



OWŚ projektów w ramach 
OP 2-9 w latach 2008-2009 



OWŚ – Działania 8.1.1. i 8.2. w latach 2008-2009  



OWŚ – Działania 8.1.1. i 8.2. w latach 2008-2009 



OWŚ projektów infrastrukturalnych w ramach OP 1 2008-2009 



Rekomendacje 

• Szkolenia dla organów administracji i beneficjentów 
 
• Współpraca IZ z RDOŚ 
 
• e-konsultacje, hot-line dla beneficjentów - przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie, ale też po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
(w trakcie realizacji projektu) 

 
• Listy sprawdzające dostępne dla beneficjentów 
 
• Jasne, jednolite wytyczne/poradniki itp. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


