REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013

Procedura oceny oddziaływania
na środowisko
dla przedsięwzięć współfinansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Kraków, wrzesień 2012
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Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
oraz uwzględnienie obowiązku prowspólnotowej wykładni
przepisów prawa krajowego.

Beneficjenci w związku z finansowaniem przedsięwzięć
ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej
muszą wskazać przeprowadzenie postępowania OOŚ
przez właściwe organy z uwzględnieniem w/w zasad.
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Źródła prawa
Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dyrektywa OOŚ);

Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory;
Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowiska;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (obowiązujące od dnia 15 listopada 2010r.).
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
POWIERZCHNIA: blisko 20 tys. km2
LUDNOŚĆ: prawie 2,9 mln mieszkańców

GRANICZY: z Czechami i Niemcami oraz
województwami: lubuskim, opolskim
i wielkopolskim
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY:
- 29 powiatów
- 169 gmin

Miejsce RPO WD wśród innych programów regionalnych
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Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Cel strategiczny RPO WD

„Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska
oraz poprawa konkurencyjności regionu
przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”
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System ocen
oddziaływania na
środowisko
(organy środowiskowe)

System weryfikacji
ocen oddziaływania na
środowisko
(IZ RPO)
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System weryfikacji ocen oddziaływania na
środowisko

1. Instytucja Zarządzająca RPO WD

2. Instytucja, której powierzone zostało wdrażanie części Priorytetu I
„Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, jak też
części zadań Priorytetu 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku” (IP RPO WD)
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Departament
Regionalnego Programu Operacyjnego
1. Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Dział Programowania i Ewaluacji
Dział Monitoringu i Raportowania
Dział Procedur i Odwołań
Dział Informacji i Promocji
Dział Pomocy Technicznej
Stanowisko ds. Zagadnień Środowiskowych
2. Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Działy Priorytetów RPO WD (52 osoby)
Dział Obsługi Naborów i Administracji
Dział Monitorowania Priorytetów RPO
Dział Obsługi Wniosków o Płatność
Dział Płatności i Rozliczeń
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OPIEKUN PROJEKTU
od złożenia wniosku do jego rozliczenia projektem zajmuje się
jedna osoba w ramach struktury IZ RPO WD.
Rozwiązanie takie znacznie poprawia komunikację z wnioskodawcą
na różnych etapach realizacji inwestycji
oraz zapewnia sprawniejszą procedurę
wdrożenia i rozliczania projektów.
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Etapy naboru i oceny projektów

 ogłoszenie o naborze projektów
 nabór projektów
 ocena projektów
• ocena formalna
• ocena merytoryczna
• ocena strategiczna
 wybór projektów przez ZWD
 umowa o dofinansowanie
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Kryteria wyboru projektów

 Kryteria formalne – ocena
„dopuszczalności” projektu
 Kryteria merytoryczne – ocena
„wykonalności” projektu
 Kryteria strategiczne – kryteria wyboru
projektów przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego
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Ocena formalna
 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na
lata 2007-2013
 Kryterium 7. Procedura oceny oddziaływania na środowisko –
Czy prawidłowo zastosowano wymaganą procedurę oceny oddziaływania na
środowisko?

-

Załącznik 4a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie
OOŚ;

-

Niezbędna dokumentacja środowiskowa na potrzeby aplikowania
o środki unijne;

-

Załącznik 4b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000.

 Kryterium uzupełniające.
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Dokumentowanie postępowania OOŚ na
potrzeby wniosku o dofinansowanie – IZ RPO WD
Dokumentacja do Załącznika 4a :
1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem
2) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
OOŚ
3) dokumenty z przebiegu procedury OOŚ (dokumentacja środowiskowa):
 Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej:
 postanowienie w przedmiocie istnienia/braku obowiązku przeprowadzenia
OOŚ, wraz z opiniami właściwych organów – gr. II (postanowienie wraz z
opiniami właściwych organów w przypadku zapytania o zakres raportu – gr.I);
 postanowienia oraz opinie organów w przedmiocie uzgodnienia
środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.

 Wyniki konsultacji społecznych (uwagi i wnioski muszą być w
uzasadnieniu decyzji środowiskowej, w przypadku przeprowadzenia
rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – protokół
z rozprawy).
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Dokumentowanie postępowania OOŚ
na potrzeby wniosku o dofinansowanie
► Wytyczne MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny
oddziaływania
na
środowisko
dla
przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.asp
x

► Informacje MRR dotyczące przeprowadzania oceny oddziaływania
na środowisko, wytyczne Komisji Europejskiej, interpretacje
zapisów Dyrektywy Rady 85/337/EWG (Dyrektywy OOŚ)
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/oos/strony/ocena_oddzialywania_na
_srodowisko.aspx
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Dokumentowanie postępowania OOŚ
na potrzeby wniosku o dofinansowanie
Załącznik 4b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
obszary NATURA 2000
Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
W zaświadczeniu organ wskazuje, że dany projekt nie wywrze
istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 ze względu na:
a) jego rodzaj i charakterystykę,
b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 - zarówno już
oficjalnie wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez
rząd polski, jak i tych znajdujących się na nieoficjalnej liście przygotowanej
przez organizacje ekologiczne ;
c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania projektu w kontekście celów, dla
których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy
pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się
w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).
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Obszary Natura 2000

Na Dolnym Śląsku obecnie wyznaczonych jest 9 obszarów
specjalnej ochrony ptaków i 87 obszarów ochrony siedlisk
z czego, 31 obszary to nowe obszary „proponowane” , a 13 to
powiększenia obszarów już zaakceptowanych przez Komisję
Europejską.
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Ocena merytoryczna
 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata
2007-2013


Sekcja 5. Kontekst projektu - Wpływ realizacji projektu na politykę
środowiska



Kryterium dodatkowe



Ocena dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów
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Ocena strategiczna
 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata
2007-2013
Strategiczne Kryteria Wyboru Projektów
 Kryterium 5. Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju
regionu
 Kryterium kluczowe
Zarząd Województwa, uwzględniając opinie (w zakresie kwestii
środowiskowych) Menedżera ds. Środowiska, Regionalnego Konserwatora
Przyrody i przedstawiciela organizacji pozarządowych ekologicznych w
Komitecie Monitorującym RPO WD zajmujących się zagadnieniami ochrony
środowiska naturalnego, podejmuje ostateczną decyzję w formie uchwały o
wyborze projektów do dofinansowania, o odrzuceniu projektów lub o
umieszczeniu projektów na liście rezerwowej.
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WYZWANIA w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji
środowiskowej
1. dołączenie pełnej dokumentacji z postępowania OOŚ do wniosku o dofinansowanie.
2. uwzględnienie łącznego oddziaływania przedsięwzięć powiązanych technologicznie
3. ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
4. przeprowadzenie konsultacji społecznych,

5. rozważanie alternatywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia
6. adekwatne działania minimalizujące lub kompensujące
7. zgodność zakresu przedsięwzięcia pomiędzy decyzją środowiskową, a decyzją
inwestycyjną m.in. pozwoleniem na budowę.
8. dopilnowanie aby w decyzji pozwolenia na budowę było odniesienie do decyzji
środowiskowej
9. likwidacja decyzji umorzeniowych, które „zastąpiły” decyzje OOŚ
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rola KONSULTACJI ŚRODOWISKOWYCH
w przedsięwzięciach inwestycyjnych ubiegających
się o dofinansowanie w ramach RPO WD
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KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE
Konsultacje są jednym z narzędzi, które zwiększają efektywność i przejrzystość inwestycji.
Ponadto rozumiane winny być jako wszelkie możliwe formy zasięgania opinii, a nie tylko
wymogi formalne określone w aktach normatywnych. W ten sposób zwiększają one
zaangażowanie zainteresowanych stron.
Niska jakość konsultacji bezpośrednio przekłada się na jakość procesu realizacji inwestycji
a nawet jej wykluczenie.
Konsultacje to udostępnianie dokumentacji, w odniesieniu do której można zgłaszać
opinie i uwagi. Stwarzają one możliwości „wysłuchania” społeczeństwa.
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Wewnętrzna procedura

Opiniowanie projektów
w zakresie aspektów
środowiskowych
przez przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
ekologicznych
oraz Regionalnego
Konserwatora Przyrody
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Instrukcja Wykonawcza
przyjęta przez Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego
Przyjęcie instrukcji:
czerwiec 2008
zmiany:
sierpień 2008
maj 2009
maj 2010
wrzesień 2011

Wewnętrzna procedura
- zakres
Wszystkie projekty*
ubiegające się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013
*Wyłączenia:
 projekty z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
 projekty realizowane w ramach działania 1.3. Wsparcie odnawialnych
instrumentów finansowych dla MŚP,
 projekty realizowane w ramach priorytetu 10. Pomoc techniczna,
 projekty realizowane w ramach działania 1.1 i 1.2 nie podlegające ocenie
OOŚ.
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Wewnętrzna procedura
- uczestnicy

Przedstawiciele organizacji pozarządowych
ekologicznych
Pracownicy Regionalnego Konserwatora
Przyrody
Pracownicy Wydziału Wdrażania
Menedżer ds. środowiska
Pracownicy Działu Programowania i Ewaluacji
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Wewnętrzna procedura
- uczestnicy

NGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie
„Eko-Unia” Stowarzyszenie Ekologiczne we Wrocławiu
Stowarzyszenie „Eko-Edukacja” we Wrocławiu
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju we Wrocławiu
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy
Stowarzyszenie Ekonatura we Wrocławiu
Stowarzyszenie Nowa Idea we Wrocławiu
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu
Polski Klub Ekologiczny, Dolny Śląsk
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura

Wewnętrzna procedura
- uczestnicy

Menedżer ds. Środowiska
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•

W strukturze Instytucji Zarządzającej funkcjonuje Menedżer ds. Środowiska, który jest
odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów środowiskowych
oraz organizacji ekologicznych, które uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego oraz
z którymi konsultowane są kwestie środowiskowe dotyczące przygotowania, oceny i realizacji
zarówno Programu, jak i poszczególnych priorytetów.

•

Na etapie oceny projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WD Menedżer ds.
Środowiska odpowiada za konsultacje poszczególnych przedsięwzięć z partnerami
(organizacje pozarządowe oraz Regionalny Konserwator Przyrody) zajmującymi się
zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego.

•

Dokonując strategicznego wyboru projektów Zarząd Województwa podejmuje decyzję
o zgodności projektu z polityką zrównoważonego rozwoju regionu z uwzględnieniem opinii
partnerów społeczno-gospodarczych oraz Menedżera ds. Środowiska.

•

Dotychczas poddano konsultacjom środowiskowym 1300 projektów.

Wewnętrzna procedura
- schemat

Strona rządowa
- Regionalny Konserwator Przyrody (RDOŚ)

NGO
- organizacje ekologiczne
ZASTRZEŻENIA

Brak zastrzeżeń

Stanowiska rozbieżne

Zastrzeżenia

Informacja
przekazywana do
Menedżera ds.
Środowiska

Informacja przekazywana do Menedżera
ds. Środowiska

Informacja
przekazywana do
Menedżera ds.
Środowiska

Wspólne stanowisko

Opinie stron
przekazane do DPE
w DRPO-Z

Brak zastrzeżeń

Zastrzeżenia
Brak wspólnego
stanowiska

wątpliwości
Ekspertyza
zewnętrzna

Ścieżka decyzyjna
Ekspertyza
zewnętrzna

Opinie stron
przekazane do DPE
w DRPO-Z

Ścieżka decyzyjna
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Opinie stron
przekazane do DPE
w DRPO-Z

Ścieżka decyzyjna

Wewnętrzna procedura
- schemat

Wybór Projektów
przez ZWD

Mail do RDOŚ
i NGO z prośbą
o opinię
NW. Projekt po
ocenie formalnej
od DRPO-W do
DRPO-Z w celu
przeprowadzeni
a procedury
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NW. do DPE w
DRPO-Z oraz do
DRPO-W z
sugestiami od
RDOŚ i NGO

Pismo do
Beneficjenta z
sugestiami

Wewnętrzna procedura
- forma opinii

Opinia negatywna, zachodzi
przesłanka niespełnienia kryterium
zgodności projektu z polityką
zrównoważonego rozwoju;
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Zgodności projektu z polityką
zrównoważonego rozwoju pod
warunkiem uzupełnienia braków
formalnych i zastosowania się do
przedstawionych zastrzeżeń /lub/ po
spełnieniu wskazanych zastrzeżeń;

Wewnętrzna procedura

deklaracja poufności
deklaracja bezstronności

+ forma tabelaryczna opinii
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Wewnętrzna procedura
- uwagi NGO’s i RDOŚ
•

Brak przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej,
Przykład: W sytuacjach, kiedy organ odstępuje od oceny oddziaływania na Środowisko (tj. obowiązku
sporządzenia raportu) wskazane jest, aby dla przedsięwzięć, znajdujących się nawet na obszarach nie
objętych formami ochrony przyrody, bądź na nie oddziałujących, a wrażliwych przyrodniczo, zachować
szczególną ostrożność dokonując inwentaryzacji przyrodniczej.

•

Sposób i terminy prowadzenia prac budowlanych uzgodnione we współpracy ze
specjalistami z zakresu ochrony przyrody (np. ornitologami),
Przykład: Zalecenia dotyczą przede wszystkim rozpoczęcia robót budowlanych, poprzez zachowanie
szczególnej ostrożności z uwagi na występowanie gatunków cennych przyrodniczo.

•

Sugestie odnośnie przeprowadzenia pełnej oceny OOŚ,
Przykład: Zdarzają się sytuacje, gdzie NGO’s stoją na stanowisku, że dla danego przedsięwzięcia powinna
być przeprowadzona pełna OOŚ (z raportem i udziałem społeczeństwa). Postulat ten jest trudny do
zrealizowania, ponieważ to kompetentne organy podejmują decyzję.

•

Możliwości wystąpienia pośrednich oddziaływań przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
Przykład: Chodzi o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji przedsięwzięć oddziałujących na
obszaru NATURA 2000. Szczególnie pomocnym instrumentem są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska (zał. 4b do wniosku o dofinansowanie projektu.
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Wewnętrzna procedura
- pozytywy i zalety konsultacji

 Procedura opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych przez
przedstawicieli partnerów społecznych nie jest skomplikowana.
 Zgłoszone uwagi, zastrzeżenia od NGO’s pozwalają na uzupełnienie procedur
oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (np.
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej),
 uniknięcie niepotrzebnych sporów – to przede wszystkim uniknięcie opóźnień w
realizacji inwestycji oraz wydatków związanych z dokonywaniem zmian po
zakończeniu budowy;
 polepszenie jakości podejmowanych decyzji – zebrane uwagi i propozycje ze strony
organizacji pozarządowych pozwalają dostrzec aspekty decyzji, które trudno
zauważyć bez udziału społecznego;
 lepsze poinformowanie społeczeństwa o podejmowanych decyzjach oraz zyskanie
poparcia dla inwestycji – mocniejsza legitymizacja podejmowania decyzji;
 bardzo dobra współpraca z RDOŚ (konsultacje, szkolenia, itp.)
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

rpo@dolnyslask.pl

www.rpo.dolnyslask.pl

www.umwd.pl

Dziękuję za uwagę
Agata Kopeć, Menedżer ds. Środowiska
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