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Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko w 
Unii Europejskiej 

• Dyrektywa 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko (EIA)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA)

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia),

• Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego1991 r. i ratyfikowana przez Polskę w 
1997 r. 

• Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o 
ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie 
dnia 21 maja 2003 i ratyfikowany przez Polskę w 2011 r. 

• Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 
sporządzona w 1998 r. w Aarhus i ratyfikowana przez Polskę w 2001 r.



System OOŚ w Polsce

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 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Rozporządzenie dzieli przedsięwzięcia na:
- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

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

(tzw. grupa II)

Dla ww. przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 



STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
dotycząca projektów polityk, strategii, planów i programów 

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO 

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA OBSZARY 

NATURA 2000

System OOŚ w Polsce



STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO dotycząca projektów polityk, 

strategii, planów i programów
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STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, 
obejmujące w szczególności:

• uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych 
w prognozie oddziaływania na środowisko,

• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

• uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
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OCENIE STRATEGICZNEJ PODLEGAJĄ
• projekty dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

(koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju 
regionalnego)

• projekty polityk, strategii, planów i programów sektorowych
(w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu), opracowywane 
lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko 

• projekty dokumentów innych niż wyżej wymienione, których 
realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar 
Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony

Ustawa ooś przewiduje również możliwość nałożenia obowiązku 
przeprowadzenia sooś dla innych planów i programów 
nie wymienionych powyżej (na zasadach określonych        
ustawą). 7



ETAPY SOOS

1. UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY

2. OPRACOWANIE PROGNOZY

3. UZYSKANIE WYMAGANYCH PRAWEM OPINII

4. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

5. POSTĘPOWANIE TRANSGRANICZNE (jeżeli jest taka 
potrzeba)

6. PRZYJĘCIE DOKUMENTU (podsumowanie)

7. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI DOKUMENTU
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OCENA ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

rozumie się przez to postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, 

obejmujące w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w 

postępowaniu.

Ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 -

rozumie się przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko ograniczoną do badania oddziaływania  

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000



Zakres oceny oddziaływania na środowisko

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa 
się, analizuje oraz ocenia:

• bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na :
- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi;
- dobra materialne;
- zabytki;
- krajobraz, w tym krajobraz kulturowy
- wzajemne działanie między elementami, o których mowa powyżej;
- dostępność do złóż kopalin;
- ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i 

budowlanych;

• możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

• wymagany zakres monitoringu.



CEL OOŚ

Celem oceny oddziaływania na środowisko jest określenie 
warunków realizacji przedsięwzięcia poprzez:

• ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko (w tym obszary Natura 
2000 oraz gatunki chronione), zdrowie i warunki życia 
ludzi i inne elementy,

• dobór działań minimalizujących i kompensujących 
negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Dla inwestora ocena oddziaływania na środowisko jest 
narzędziem UMOŻLIWIAJĄCYM REALIZACJĘ 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, zgodnie z wymogami prawa, 
w tym z wymogami środowiskowymi.



POSTĘPOWANIA, W RAMACH KTÓRYCH 

PRZEPROWADZA SIĘ OOŚ i OON

Procedura ooś przeprowadzana jest :
• w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na  środowisko (tzw. grupa I - § 2 rozporządzenia) oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeżeli obowiązek ooś został stwierdzony po 
przeprowadzeniu kwalifikacji (tzw. grupa II - § 3 rozporządzenia),

• w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko
(przeprowadzanej na w trakcie uzyskiwania określonych decyzji 

inwestycyjnych).
Procedura oon przeprowadzana jest :
• dla przedsięwzięć spoza rozporządzenia  (tzw. III grupa) mogących 

znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, jeżeli obowiązek  
oon został stwierdzony.



Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko

• W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:
1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych:
a) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli w ramach 
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była 
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w 
art. 46 lub 47
-przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na 
środowisko.
• Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko 
przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może 
oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w 
art. 46 lub 47.
• Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko 
przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie  pochodzące spoza 
granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium.


