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Posiedzenia Grupy ds. OOŚ w 2016 roku

Zagadnienia dotyczące zmian klimatu i działania dostosowawcze na 

podstawie doświadczeń krajów europejskich (Piotr Czarnocki)

1. Warszawa – 28 czerwca 2016 r. (Holandia, Chorwacja)

2. Lizbona - 24-27 października 2016 r. (Portugalia)

Deklaracje wodne i fermy zwierzęce w ocenie ooś (Agata Moździerz)

3. Warszawa – 4 marca 2016 r. (deklaracje wodne)

4. Toruń - 3- 4 października 2016 r. (fermy zwierzęce)



Warszawa – 28 czerwca 2016 r. (klimat)

Doświadczenia holenderskie

w przygotowaniu inwestycji odpornych na zmiany klimatu oraz sposoby ograniczenia

ryzyka klimatycznego w przedsięwzięciach (ryzyko niedostatecznej odporności na

zmienność oraz zmiany klimatu oraz ryzyko znaczącego wpływu na klimat i jego

zmiany (emisje gazów cieplarnianych)) na różnych etapach przygotowania

przedsięwzięć, w tym planowanie, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,

projektowanie, ocena oddziaływania na środowisko, budowa, eksploatacja i

zamykanie/likwidacja przedsięwzięć.

Program europejski Copernicus - źródło danych o prognozach sezonowych,

zmianach klimatu i chemii atmosfery. Jedne z ważniejszych programów to CAMS -

serwis monitoringu atmosfery oraz C35 - serwis zmian klimatu.

Doświadczenia chorwackie w zakresie oceny ryzyka klimatycznego dla dużego

projektu dotyczącego oczyszczania ścieków oraz dostawy wody do picia,

finansowanego ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020



Lizbona - 24-27 października 2016 r. 

 Zasadniczym celem wizyty GR ds. OOŚ w było zapoznanie się zagadnieniem 

analiz oraz sposobów radzenia sobie oraz zmniejszania ryzyka 

klimatycznego w inwestycjach oraz na terenach zurbanizowanych, w 

szczególności w kontekście procedury OOŚ w świetle zmian przepisów 

wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny 

wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko

 strona portugalska wskazała, że problem zmian klimatu w kontekście 

OOŚ/SOOŚ jest jednym z najważniejszych zagadnień, jakimi zajmuje się 

Krajowa Agencja Ochrony Środowiska

 członkowie GR zapoznali się z doświadczeniami i przykładami strony 

portugalskiej w przedmiotowym zakresie, w tym z metodykami stosowanym w 

analizach ryzyka klimatycznego oraz sposobami jego zmniejszania

 zaprezentowane przez stronę portugalska podejścia oparte o zieloną 

infrastrukturę nie tylko łagodzą wpływ zmian klimatu (funkcja adaptacyjna) 

zwiększając przy tym odporność infrastruktury na zmiany klimatu i klęski 

żywiołowe, ale również posiadają funkcję mitygacyjną (absorpcja dwutlenku 

węgla), a także mogą pełnić ważną rolę społeczną, mają pozytywną wpływ na 

krajobraz, zdrowie, różnorodność biologiczną.  



Lizbona - 24-27 października 2016 r. 

 zaobserwowane przykłady są źródłem inspiracji nie tylko w OOŚ, ale 

również w SOOŚ. Zwrócono uwagę na doniosłą rolę planowana 

przestrzennego w adaptacji do zmian klimatu jak również SOOŚ w 

uzgadnianiu i kreowaniu odpowiedniego pod kątem adaptacji do zmian 

klimatu kształtu dokumentów strategicznych tworzących ramy planowanych 

przedsięwzięć.

 ciekawym rozwiązaniem jest wkomponowanie miejskiej oczyszczalni 

ścieków w otaczający krajobraz zielonych zboczy doliny Alcantara z 

jednoczesną redukcją hałasu i odorów. Rozwiązanie może być 

rekomendowane do analizowania w ocenach oddziaływania na środowisko, 

szczególnie dla przedsięwzięć położonych na obszarach objętych ochroną 

krajobrazową.

 strona portugalska podzieliła się pomysłem stworzenia listy projektów i 

przedsięwzięć, które nie muszą posiadać pełnej „oceny klimatycznej”. 

Podobny problem dostrzega również strona polska, co otwiera możliwość 

dalszej współpracy.



Lizbona - 24-27 października 2016 r. 

Doświadczenia portugalskie

•oczyszczalnia ścieków w Lizbonie – ETAR de Alcantara – zielony dach



Lizbona - 24-27 października 2016 r. 

ETAR de Alcantara

Zielony dach jest rozwiązaniem, które:

 stanowi izolację akustyczną instalacji oraz barierę dla rozprzestrzeniania się

substancji odorotwórczych, co stanowiło w przeszłości dużą uciążliwość dla

okolicznych mieszkańców,

 łagodzi negatywny wpływ dużego obiektu przemysłowego na krajobraz,

wkomponowując obiekty oczyszczalni w zielone zbocza sąsiadującej doliny Alcantara,

 zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, mogącą w okresie natężonych opadów

zatrzymać wodę, minimalizując możliwość lokalnych podtopień,

 niweluje miejscowy efekt gorąca w okresie letnich, wysokich temperatur,

ograniczając globalne ocieplenie stanowi dodatkową powierzchnię absorpcyjną w

mieście dla dwutlenku węgla i jest lokalnym źródłem tlenu.



Lizbona - 24-27 października 2016 r. 

Park Miejski z ogrodami działkowymi Quinta da Granja (zielony korytarz)

- zmniejszenie efektu gorącej wyspy w    

mieście, przewietrzanie miasta poprzez 

zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji 

powietrza

- zapewnienie infiltracji wody poprzez 

zwiększenie powierzchni zielonej w mieście

-zwiększenie bioróżnorodności

- łagodzenie  mocno zurbanizowanego       

charakteru poszczególnych dzielnic,

- zachęcenie mieszkańców do czynnej 

rekreacji,

- obniżenie ilości gazów cieplarnianych i 

zwiększenie korzystnego wpływu na jakość 

powietrza.



Lizbona - 24-27 października 2016 r.

Centrum Monitorowania Środowiska w Costa de Caparica, położonym w nadmorskiej 

gminie Almada. 

Krajowa Agencja Ochrony Środowiska

Zmiana klimatu – wzrost średnich temperatur,  

podnoszenie się poziomu oceanu, zajmowanie 

wybrzeża - ubytek lądu. Od 1955 roku utracono 

ok. 12 km2 wybrzeża. Miejscami następuje utrata 

10 m wybrzeża rocznie. Koszt dosilenia plaży 

piaskiem, pobieranym w przyujściowym odcinku 

Tagu, wyniósł 20 mln euro na długości ok. 4 km 

wybrzeża. 

Koordynuje i  przygotowuje projekty 

dokumentów strategicznych w zakresie  polityki 

klimatycznej państwa. Zasygnalizowano problem 

wdrażania kwestii wpływu na zmiany klimatu i 

adaptacji do zmian klimatu do procedur 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko i oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięć.



Plany na rok 2017
(w zakresie zagadnień klimatycznych)

Kontynuacja warsztatów klimatycznych dla 

członków GR, a także pogłębienie 

współpracy i dalsza wymiana doświadczeń 

w zakresie uwzględnienia w SOOŚ/OOŚ 

zagadnień klimatycznych. 



Warszawa – 4 marca 2016 r.

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

W wyniku prac Grupy przygotowano propozycję projektów/przedsięwzięć, dla 

których uzyskanie deklaracji rdw nie byłoby obligatoryjne. Są to projekty wiążące się 

z wykonaniem:

•termomodernizacji budynków;

•kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła;

•wszelkich prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na 

zewnątrz budynków;

•prac związanych z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;

•przebudowy obiektów, mieszczącej się w obrysie zewnętrznym ścian parteru 

budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);

•energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg.

Brak stanowiska KE w sprawie ww. propozycji.



Toruń 3 - 4 października 2016 r.

Ocena  oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy 

„chów i hodowla zwierząt”

Przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska

zaprezentowali swoje doświadczenia z prowadzonych postępowań.

Przedstawiono liczbę wydanych od 2009 roku opinii i uzgodnień dla ww. grupy

przedsięwzięć oraz proponowane przez inwestorów rozwiązania w zakresie

realizacji i eksploatacji przedsięwzięć.

Wskazano również na niedoskonałości w ocenie ooś oraz przepisach

prawnych, które uniemożliwiają egzekwowanie od inwestorów, prowadzących

chów i hodowlę zwierząt, pewnych wymagań w zakresie rozwiązań

technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę

środowiska i zdrowie ludzi w sposób na możliwie najwyższym poziomie.



Toruń  3 - 4 października 2016 r.

Ocena  oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy 

„chów i hodowla zwierząt”

Powtarzające się problemy w ooś przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w zakresie chowu i hodowli zwierząt to:

 brak uregulowań prawnych wskazujących minimalną odległość jaką należy 

zachować od budynków mieszkalnych (w zależności od wielkości fermy) oraz 

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

wskazywałyby tereny (akceptowalne społecznie) pod lokalizację ferm 

hodowlanych;

 brak norm odorowych –pogorszenie warunków życia;

 brak uregulowań prawnych w zakresie stosowania jednolitych wskaźników 

emisji zanieczyszczeń z ferm zwierzęcych - różnorodność opracowań stwarza 

możliwość  manipulacji danymi;

 dzielenie inwestycji w celu uniknięcia uzyskania decyzji środowiskowej lub 

pozwolenia zintegrowanego;



Toruń  3 - 4 października 2016 r.

Ocena  oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy 

„chów i hodowla zwierząt”

 brak skutecznych mechanizmów kontroli podmiotów stosujących nawozy 

naturalne;

 trudność z wyegzekwowaniem oddziaływań skumulowanych; 

 brak uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania nawozami dla 

mniejszych” instalacji” (innych niż wymagających pozwolenia 

zintegrowanego) - ustawa o nawozach i nawożeniu reguluje wiele kwestii w 

odniesieniu do podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 

40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla 

świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.



. 
Harmonogram prac Grupy ds. OOŚ 

na 2017 rok

I. Ocena dokumentacji środowiskowej dla projektów dofinansowywanych z 

regionalnych programów operacyjnych – wypracowanie zasad postępowania 

przez instytucje zarządzające

II. Ocena  oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy „chów                      

i hodowla zwierząt” (kontynuacja prac) – zaproszenie przedstawicieli 

poszczególnych instytucji w celu dalszego zgłębienia tematyki (opracowanie 

Poradnika/Wytycznych dla inwestorów, rekomendowanego w ooś

III. Kontynuacja prac związanych z kwestiami klimatu, a także pogłębianie 

współpracy i dalsza wymiana doświadczeń w zakresie uwzględnienia 

zagadnień klimatycznych w SOOŚ/OOŚ  

IV. Bieżące problemy w ooś – identyfikacja potrzeb i spraw wymagających 

stanowiska Grupy ds. OOŚ. 



VIII posiedzenie plenarne krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

. 

Dziękuję za uwagę 

Agata Moździerz

Piotr Czarnocki


