
Weryfikacja dokumentacji 

środowiskowej przez     

IZ RPO 

2012-10-24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 



 W związku z zarzutami Komisji Europejskiej odnośnie 
prawidłowości przeprowadzania procedury ooś Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego powołał przy 
Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego Oddział 
Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

 Oddział ten funkcjonuje w ramach Wydziału Oceny Formalnej 
i zajmuje się weryfikacją projektów infrastrukturalnych oraz 
gospodarczych w zakresie prawidłowości przeprowadzenia 
procedury ooś. 

 

 

 

 



Zadania Oddziału Oceny Oddziaływania 
na Środowisko 

•  weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokonywanie oceny 
projektów pod względem zgodności z prawem wspólnotowym oraz 
wytycznymi krajowymi, a także z prawem polskim,  

• konsultacje z beneficjentami w zakresie zgodności dokumentacji 
projektowej z prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony 
środowiska, 

• udział w wizytach monitorujących projektów, 

• udział w monitorowaniu prawidłowego przygotowania i realizacji 
projektów kluczowych, 

• udzielanie beneficjentom informacji w zakresie oceny oddziaływania 
na środowisko, 

• opracowywanie dla beneficjentów wytycznych oraz ich zmian w 
zakresie kompetencji Oddziału. 



 Przed utworzeniem Oddziału OOŚ weryfikacją 
dokumentacji w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko przedłożonej do  wniosku o 
dofinansowanie zajmowali się eksperci 
zewnętrzni. Ich rola ograniczała się do 
sporządzenia jednorazowej opinii, która 
wskazywała ewentualne uchybienia w 
dokumentacji ooś. Stan taki nie ułatwiał 
możliwości dalszych konsultacji beneficjentów w 
sprawie przedłożonych uwag oraz możliwości 
ich usunięcia. 



Przepisy Unii Europejskiej w zakresie  
oceny oddziaływania na środowisko  

 

• Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie ocen i skutków 
niepublicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana: 

 - Dyrektywą Rady 97/11/WE oraz 
 - Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE (dalej: dyrektywa OOŚ) 
 
• Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie 
 ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory5 (dalej: dyrektywa 
 Siedliskowa);  
 
• Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (dalej: dyrektywa Ptasia); 
 

• Dyrektywa nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko (dalej: dyrektywa SOOŚ) 



Podstawy prawne w zakresie  
oceny oddziaływania na środowisko  

 
• 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 (dalej: 
ustawa ooś) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(dalej: rozporządzenie ooś) 

• Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych 



  
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  - 

jest to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko planowanego przedsięwzięcia, 
obejmujące w szczególności: 

• weryfikację raportu ooś, 

• uzyskanie wymaganych ustawą (ooś) opinii i 
uzgodnień, 

• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w 
postępowaniu; 

 



Jakie przedsięwzięcia wymagają  
oceny oddziaływania na środowisko? 

 
Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
wymagają następujące planowane przedsięwzięcia mogące znacząco  
oddziaływać na środowisko: 
• przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  - 

(tzw. grupa I), 
• przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

– (tzw. grupa II) 
 wymienione w Aneksie I i II dyrektywy ooś oraz rozporządzeniu ooś oraz: 
• przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar 

Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru 
lub nie wynikają z tej ochrony - (tzw. grupa III) 



Zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

• przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

(grupa I i II) oraz  

• przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na 

obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z 

ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony (grupa III) 

wymagają zawsze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

a następnie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót lub decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 



Organy właściwe do wydawania DŚU: 

 

• Wójt, burmistrz, prezydent miasta  

 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

  np. dla przedsięwzięć liniowych (drogi, linie 
kolejowe, energetyczne), tereny zamknięte 



Wymagane dokumenty w ramach procedury 
ooś: 

• wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, 

• opinie i uzgodnienia z właściwymi organami, 

• postanowienie organu właściwego do wydania DOŚ (o braku 
konieczności sporządzenia raportu lub jego zakresie), 

• uzgodnienia z właściwym organami przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 

• konsultacje społeczne w przypadku gdy był sporządzony raport ooś, 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

• raport ooś  

• zaświadczenie NATURA 2000 

 

 



- 

Uchybienia w prowadzonych postępowaniach ooś 

- brak szczegółowego uzasadnienia postanowień 
odstępujących od obowiązku sporządzenia raportu 

- pominięcie opinii właściwych organów przed wydaniem 
postanowienia w sprawie raportu 

- pominięcie opinii właściwych organów przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

- brak konsultacji społecznych oraz brak ich 
udokumentowania 

- uzyskiwanie opinii organów po wydaniu postanowienia o 
obowiązku sporządzenia raportu lub decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

 



• prowadzenie konsultacji społecznych po wydaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• wydanie decyzji środowiskowej przez niewłaściwy organ 

(wójt dla terenów zamkniętych) 

• wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie robót przed uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 


