
• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

21  powiatów 

116  gmin
Powierzchnia – 24,2 tys. km2

(4 co do wielkości w kraju) 



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Obszarowe formy ochrony przyrody  
województwa warmi ńsko -mazurskiego  

� Obszary Natura 2000 - ok. 654 tys. ha; 27% pow. województwa,

� Obszary chronionego krajobrazu –ok. 953 tys. ha; 39,4% pow. wojew.

� Parki krajobrazowe - ok. 145  tys. ha; 6,1% pow. województwa,

� Rezerwaty przyrody – 29 ha; 1,2 % pow. województwa,

� Inne: zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne,   

stanowiska dokumentacyjne – ok. 30 ha 

Łącznie – ok. 50 % pow. województwa



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Ocena oddziaOcena oddziaOcena oddziaOcena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowisko rodowisko rodowisko rodowisko 

przedsiprzedsiprzedsiprzedsięwziwziwziwzięć

wodociągi i kanalizacja – ok. 230 km i  710 km  RPO

drogi

S7 i pozostałe krajowe - ok. 230 km POIŚ

wojewódzkie - ok. 360 km RPO

powiatowe i gminne – ok. 300 km RPO

obwodnice miast (Olsztyn, Szczytno, Mrągowo,
Olecko, Ełk, Elbląg, Lidzbark, Nowe Miasto
Lubawskie, Olsztynek)



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

POIŚ - kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030
(odbudowa wałów, stacji pomp, zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miasta Elbląg)

Ocena oddziaOcena oddziaOcena oddziaOcena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowisko rodowisko rodowisko rodowisko 

przedsiprzedsiprzedsiprzedsięwziwziwziwzięć

RPO - rozbudowa Portu Regionalnego Szymany,
gmina Szczytno



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

siłownie wiatrowe - 225 wniosków (ok. 3,1GW)

biogazownie rolnicze - 40 wniosków (średnio 1,5 – 2 MW)

elektrownie wodne - 20 wniosków (śr. do 5 m, ok. 50-100 kW)

fotowoltaika - 15 wniosków (MW) ok. 100 ha łącznie

Przedsi ęwzięcia z zakresu energetyki 
odnawialnej



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

OcenaOcenaOcenaOcena oddziaoddziaoddziaoddziaływaniaywaniaywaniaywania nananana środowiskorodowiskorodowiskorodowisko przedsiprzedsiprzedsiprzedsięwziwziwziwzięć

najwanajwanajwanajważniejsze problemyniejsze problemyniejsze problemyniejsze problemy

Realizacja  przedsięwzięć na obszarach chronionych 

krajobrazowo (parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu) 

trudna do pogodzenia z celami ochrony tych 

przestrzeni.



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Planowane i istniej ące farmy wiatrowe w warmi ńsko-
mazurskim



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Planowane i istniej ące farmy wiatrowe w warmi ńsko-
mazurskim na tle form ochrony przyrody



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

brak regulacji w zakresie minimalnej odległości 

siłowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej 

(dotrzymanie norm akustycznych to za mało, brak 

akceptacji społecznej)

OcenaOcenaOcenaOcena oddziaoddziaoddziaoddziaływaniaywaniaywaniaywania nananana środowiskorodowiskorodowiskorodowisko przedsiprzedsiprzedsiprzedsięwziwziwziwzięć

najwanajwanajwanajważniejsze problemyniejsze problemyniejsze problemyniejsze problemy



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

kwalifikacja przedsięwzięcia i zastosowanie właściwej
procedury ooś,

OcenaOcenaOcenaOcena oddziaoddziaoddziaoddziaływaniaywaniaywaniaywania nananana środowiskorodowiskorodowiskorodowisko przedsiprzedsiprzedsiprzedsięwziwziwziwzięć

problemy dot. procedury problemy dot. procedury problemy dot. procedury problemy dot. procedury 

wybór poprawnej ścieżki postępowania w przypadku zmian w
inwestycji i zdecydowanie o:
- zmianie decyzji środowiskowej, konieczności uzyskania

nowej decyzji czy też ponownej ocenie

ustalanie kręgu stron postępowania na etapie KIP, gdy ich
liczba przekracza 20

zakres oddziaływań skumulowanych, dzielenie przedsięwzięć 



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaOcena oddziaOcena oddziaOcena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowisko przedsirodowisko przedsirodowisko przedsirodowisko przedsięwziwziwziwzięć

spostrzespostrzespostrzespostrzeżenia dot. uchybieenia dot. uchybieenia dot. uchybieenia dot. uchybień w procedurze w procedurze w procedurze w procedurze ooooooooś

przypadki braku weryfikacji, przez organy gminy, wniosku
o uzyskanie decyzji środowiskowej, zwłaszcza pod kątem
formalnym

wystąpienia organów gminy o opinie w nieuzasadnionych
przypadkach (brak podstawy do kwalifikacji, niezgodność z
planem)

b

brak dobrego uzasadnienia w decyzjach organów gminy w
przypadku odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko,
w sytuacji odmiennej opinii RDOŚ



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaOcena oddziaOcena oddziaOcena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowisko przedsirodowisko przedsirodowisko przedsirodowisko przedsięwziwziwziwzięć

spostrzespostrzespostrzespostrzeżeniaeniaeniaenia

niska jakość dokumentacji (KIP sporządzane przez architektów i
projektantów)

niska jakość raportów ooś - kopiowanie informacji

nieprecyzyjne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego – trudność z określeniem zgodności lokalizacji
inwestycji z mpzp



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Strategiczna ocena oddziaStrategiczna ocena oddziaStrategiczna ocena oddziaStrategiczna ocena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowiskorodowiskorodowiskorodowisko

dodododoświadczenia i problemy wiadczenia i problemy wiadczenia i problemy wiadczenia i problemy 

słaba jakość prognozy oddziaływania na środowisko
(rozpoznanie przyrodnicze)

brak możliwości uzupełnienia dokumentów,
trudności z wyegzekwowaniem wskazań RDOŚ

równoległe postępowania ooś i sooś dla zmiany mpzp
pod kątem konkretnej inwestycji – jakość informacji
przedstawianych w prognozie sooś i raporcie ooś



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Strategiczna ocena oddziaStrategiczna ocena oddziaStrategiczna ocena oddziaStrategiczna ocena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowiskorodowiskorodowiskorodowisko

---- dodododoświadczenia i problemy wiadczenia i problemy wiadczenia i problemy wiadczenia i problemy 

znikoma poprawa jakości prognozy oddziaływania na 
środowisko w stosunku do widocznych zmian

„na lepsze” w dokumentacji ooś  



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
spostrzespostrzespostrzespostrzeżeniaeniaeniaenia

Dobra współpraca oraz wymiana doświadczeń 

pomiędzy organami gminy i RDOŚ w ramach 

prowadzonych postępowań w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
spostrzespostrzespostrzespostrzeżeniaeniaeniaenia

Główny ciężar jakości postępowania ooś, w tym jakości 

zgromadzonego materiału dowodowego 

spoczywa na RDOŚ, 

skutek – wielokrotne uzupełnienia dokumentacji 

wydłużone terminy postępowania



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

pozytywne dopozytywne dopozytywne dopozytywne doświadczenia w zakresie wiadczenia w zakresie wiadczenia w zakresie wiadczenia w zakresie ooooooooś

Większa staranność wśród organów gminy w zakresie:

�konieczności zapewnienia prawidłowej procedury ooś,

� informowania stron postępowania o podejmowanych

czynnościach,

� dialogu ze społeczeństwem, 

� jakości wydawanych decyzji środowiskowych.



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaOcena oddziaOcena oddziaOcena oddziaływania na ywania na ywania na ywania na środowisko przedsirodowisko przedsirodowisko przedsirodowisko przedsięwziwziwziwzięć

pozytywne dopozytywne dopozytywne dopozytywne doświadczenia w zakresie wiadczenia w zakresie wiadczenia w zakresie wiadczenia w zakresie ooooooooś

Wzrost zrozumienia u inwestorów konieczności 

zapewnienia dobrej jakości dokumentacji 

(dobra KIP oraz dobry raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (dobre rozpoznanie 

przyrodnicze) to sprawne postępowanie ooś)



problemy ocen środowiskowych…

brak jednolitej metodyki
badań
przedrealizacyjnych

rekomendowane:

„Wytyczne w zakresie oceny 
oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na ptaki” (Chylarecki 
i Pasławska 2008);

„Tymczasowe wytyczne dotyczące 
oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (wersja 
II, grudzień 2009)” (Kepel i in. 
2009);

problemy ocen środowiskowych…

utrudnionych dostęp do wyników
inwentaryzacji przyrodniczej (m.in.
ornitofauny i chiropterofauny) „sąsiada” co
utrudnia wykonanie właściwej analizy
oddziaływania skumulowanego z okolicznymi
farmami wiatrowymi,

brak wariantu racjonalnego, przedstawiany
jedynie wariant proponowany przez inwestora
do realizacji oraz wariant odrzucony,

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

pozytywne dopozytywne dopozytywne dopozytywne doświadczenia z funkcjonowania wiadczenia z funkcjonowania wiadczenia z funkcjonowania wiadczenia z funkcjonowania ooooooooś

Częste kontakty i współpraca z inwestorami 
- norma w post ępowaniach oo ś



• Obszary specjalnej ochrony ptaków – 16 (ok. 

572,5 tys. ha)

• Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty – 42 (ok. 

256,5 tys. ha)

• Łącznie: 58 (ok. 654 tys. ha, 27% pow. 

województwa)

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


