
• 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)

Grupa ds. Ocen Oddziaływania na 
Środowisko

Podsumowanie prac w 2015 roku

Warszawa, 2 grudnia 2015 r.

Agata Moździerz
Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Olsztynie



• 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)

Opiniowane dokumenty

1. Część F krajowego wniosku o dofinansowanie - inwestycje w 
infrastrukturę/inwestycje produkcyjne Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, obejmująca 
zagadnienia przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia 
zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe (MIiR)

2. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian 
klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności na klęski żywiołowe (MŚ)

3. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie inwestycje w 
infrastrukturę/inwestycje produkcyjne program operacyjny 
infrastruktura i środowisko 2014 – 2020 (10.09.2015 r.) (MIiR)

4. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych (MIiR, 19 października 2015 r.)

5. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ooś dla 
instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie w odniesieniu do 
aspektów związanych z łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatu 
(projekt)



• 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)

 Lublin 21-23 kwietnia 2015 roku

 Warszawa 29 czerwca 2015 roku

 Warszawa 9 listopada 2015 roku

 Warszawa 26-27 listopada 2015 roku

Posiedzenia Grupy ds. OOŚ w 2015 roku



• 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)

Lublin
21-23 kwietnia 2015 roku 

Wzór wniosku o dofinansowanie - inwestycje w 
infrastrukturę/inwestycje produkcyjne

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Część F – zagadnienia przystosowania się do zmiany klimatu i 

łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe 

– dyskusja nad zapisami dotyczącymi obowiązku uwzględniania 

kwestii klimatycznych w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko - szczególnie istotne w aspekcie dofinansowania 
przedsięwzięć ze środków unijnych, stanowić będą jeden z 

elementów oceny wniosków. 



• 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)

Lublin
21-23 kwietnia 2015 roku 

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian 
klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 

odporności na klęski żywiołowe                       
(przedstawienie stopnia zaawansowania prac - wersja robocza) 

Zadaniem Poradnika jest przede wszystkim pomoc beneficjentom 
ubiegającym się o środki unijne (2014-2020) we właściwym ujęciu 

kwestii klimatycznych w sporządzanych dokumentacjach 
środowiskowych oraz wnioskach o dofinansowanie projektu             

z funduszy UE.



• 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)

Lublin
21-23 kwietnia 2015 roku 

Wizyta w:

• Zakładzie Cementownia Chełm CEMEX – wyróżniony 
certyfikatem EMAS

• Chełmskie Torfowiska Węglanowe – obszar objęty specjalną 
ochroną w ramach sieci Natura 2000 - ostoja ptaków wodno-
błotnych i drapieżnych. Na torfowiskach występuje wiele rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt, w tym najrzadszy i zarazem globalnie 
zagrożony gatunek ptaka z rzędu Wróblowych wodniczka, która, 
jako gatunek priorytetowy do ochrony, wymieniona jest w 
Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.



• 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)

Warszawa
29 czerwca 2015 roku 

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian 
klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 

odporności na klęski żywiołowe (projekt)

Zakres Poradnika 

• wskazówki praktyczne w zakresie sposobu uwzględniania 
problematyki klimatu we wnioskach o dofinansowanie dla 
przedsięwzięć przygotowywanych do dofinansowania z funduszy UE

• wskazówki dotyczące włączania problematyki zmian klimatu z 
elementami różnorodności biologicznej do ocen oddziaływania 
przedsięwzięć i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko



• 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)

Warszawa
29 czerwca 2015 roku 

• wskazówki dotyczące sposobu uwzględniania w Analizie 
Kosztów i Korzyści zagadnień związanych ze zmianami klimatu

• wytyczne w zakresie uodpornienia podatnych inwestycji na 
zmiany klimatu  - co zrobić aby zwiększyć odporność projektów 
inwestycyjnych na zmienność i zmiany klimatu

• podstawy merytoryczne oraz zasady metodyki obliczania śladu 
węglowego zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (metodyka preferowana przez KE).

Dyskusja nad zapisami poradnika, sposobem ujmowania
zagadnień klimatycznych w sporządzanej dokumentacji,
egzekwowanie problematyki klimatu w dokumentacji
środowiskowej, wnioskach aplikacyjnych, identyfikacja słabych
punktów i itp.



• 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)

Warszawa
9 listopada 2015 roku 

Kontynuacja prac związanych z Poradnikiem przygotowania 
inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu..., 

• dyskusja nad praktyczną stroną ujęcia zaleceń Poradnika zarówno 
w procedurze ooś jak i przy ocenie wniosku beneficjenta, 
ubiegającego się o dofinansowanie ze środków unijnych. Analiza 
zapisów w opracowanych wytycznych, instrukcji, poradników jako 
potencjalnego narzędzia pomagającego w wyegzekwowaniu 
zagadnień klimatycznych od wnioskodawców.  

• wnioski - obecne prawodawstwo oraz zapisy ww. opracowań nie 
są wystarczająco skuteczne w egzekwowaniu kwestii 
klimatycznych w dokumentacji ooś oraz wniosku aplikacyjnym. 
Konieczność zwrócenia się (wzorem wcześniejszych praktyk) do 
Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury o wsparcie merytoryczne.



• 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)

Warszawa
26-27 listopada 2015 roku 

• Identyfikacja obecnego stanu w zakresie jakości dokumentacji 
środowiskowej (zagadnienia klimatyczne) oraz wniosków 
beneficjentów ubiegających się o środki unijne

• Wymiana doświadczeń w zakresie ujmowania zagadnień 
klimatycznych w obecnie prowadzonych postępowaniach w 
regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska oraz instytucjach 
oceniających wnioski beneficjentów o dofinansowanie unijne



• 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)

Belgia/Holandia – wizyta studyjna 
17-23 maja 2015 roku 

Spotkanie z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej



• 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)

Harmonogram działań Grupy ds. OOŚ 
na 2016 rok

I. Kontynuacja prac związanych z kwestiami klimatu:

• warsztaty klimatyczne, udział w pilotażu z beneficjentami 
należącymi do kilku sektorów, polegający na faktycznym 
przygotowaniu dokumentacji projektowej/aplikacyjnej na 
podstawie m.in. Poradnika

II. Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko

III.Deklaracja (zaświadczenia) organu odpowiedzialnego za 
gospodarkę wodną – przegląd rodzajów/kategorii projektów pod 
kątem konieczności uzyskania takiego dokumentu 

IV. Bieżące problemy w ooś – identyfikacja potrzeb i spraw 
wymagających stanowiska Grupy ds. 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)Dziękuję za uwagę


