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Procedura OOŚ

 OOŚ przeprowadza się w pierwszej fazie uzyskiwania 
zezwolenia na inwestycję w ramach postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

 Możliwe jest również przeprowadzenie ponownej OOŚ
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych, decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej oraz decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego



Procedura OOŚ
 Postępowanie OOŚ przedsięwzięć uregulowane zostało w art. 

59 - 120 ustawy 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;

OOŚ obejmuje w szczególności:
 weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko („raport OOŚ”),
 uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Brak   powyższych   elementów  w   postępowaniu   

w   sprawie   wydania   decyzji   o środowiskowych 
uwarunkowaniach świadczy o tym, iż OOŚ nie była 
prowadzona.



Przedsięwzięcia wymagające OOŚ

 Przeprowadzenia OOŚ wymaga realizacja 
następujących planowanych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko – tzw. 
przedsięwzięcia z grupy I.

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek 
przeprowadzenia OOŚ został stwierdzony na etapie 
kwalifikacji (ang. screening) - tzw. przedsięwzięcia 
z grupy II.



Przedsięwzięcia wymagające OOŚ
3) Przedsięwzięcia z tzw. grupy III

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko (tj. z grupy I lub II), które:

- może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest 
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej 
ochrony; 

- obowiązek został stwierdzony na podstawie art. 96.1. ustawy o OOŚ: 
„organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem 
realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej 
ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, 
czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na 
obszar Natura 2000”. 

Są to tzw. przedsięwzięcia z III grupy. Przez ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia z grupy III na obszar Natura 2000 rozumie się OOŚ 
ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000.



Przedsięwzięcia związane z turystyką
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U.2004.257.2573; 
2005.06.08 zm. Dz.U. 2005.92.769; 2007.08.31 zm. Dz.U. 2007.158.1105]

Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II):

 trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia 
towarzyszące;

 ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 
100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą;

 stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie 
mniej niż 100 osób;

 przystanie śródlądowe i morskie zapewniające miejsca do cumowania 
nie mniej niż 50 statków, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o żegludze śródlądowej, z wyjątkiem przystani o długości nabrzeża 
nieprzekraczającej 80 m;

 śródlądowe drogi wodne (inne niż z tzw. I grupy).



Kryteria kwalifikacji do OOŚ

Rodzaj i 

charakterystyka 

przedsięwzięcia

Lokalizacja 

przedsięwzięcia

Rodzaj i skala 

możliwych 

oddziaływań

Kryteria kwalifikacji zawarte są w ustawie o OOŚ - art. 63 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000
Art. 98. 1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor 
ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
oddziaływania na obszar Natura 2000.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki
realizacji przedsięwzięcia, jeżeli:
1) z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na ten obszar;
2) z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie 
oddziaływać na ten obszar, i jednocześnie zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody.

3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie 
oddziaływać na ten obszar, i jeżeli nie zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska 
odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.



Natura 2000 w ustawie o ochronie przyrody (1)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody 
[tj. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 151 poz. 1220]

Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi 

nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze 

społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 

alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor 

właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację 

planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać 

na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się 

na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ( lista 

proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty), 

zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej 

do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci 

obszarów Natura 2000.



Natura 2000 w ustawie o ochronie przyrody (2)

Art.34.2. W przypadku gdy znaczące negatywne 
oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 
priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa 
w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie 
w celu:

1) ochrony zdrowia i życia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego;
3) uzyskania korzystnych następstw 

o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 
przyrodniczego;

4) wynikającym z koniecznych wymogów 
nadrzędnego interesu publicznego, po 
uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.





Natura 2000 w ustawie o ochronie przyrody (3)

 Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 
1, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony 
środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor 
właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu 
z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju 
negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin 
i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, 
zobowiązując do jej wykonania nie później niż 
w terminie rozpoczęcia działań powodujących 
negatywne oddziaływanie. 

 Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi 
podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie. 

 Minister właściwy do spraw środowiska informuje 
Komisję Europejską o ustalonym zakresie 
kompensacji przyrodniczej przed jej wdrożeniem
oraz przed realizacją planu lub działania. 



Wytyczne metodyczne
Przewodnik - „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących 

na obszary Natura 2000”

Etap II

OCENA 
WŁAŚCIWA

Etap III

OCENA 
ROZWIĄZAŃ 

ALTERNATYWNYCH

Etap IV

OCENA ŚRODKÓW 
KOMPENSUJĄCYCH

Wyniki każdego z etapów decydują o konieczności 
przejścia do następnego etapu procedury

Etap I

ROZPOZNANIE





Wydawanie pozwolenia 

na budowę dla 

przedsięwzięć mogących 

znacząco

oddziaływać na obszar 

Natura 2000



Dotychczasowe doświadczenia

Turystyka na terenach chronionych 
(parki narodowe, parki krajobrazowe 
i obszary chronionego krajobrazu)

objętych siecią obszarów Natura 2000

Projekty w ramach RPO

Problemy i dylematy

Doświadczenia 




