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Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny

oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko DYREKTYWA SEA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

DYREKTYWA EIA

Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej

fauny i flory DYREKTYWA SIEDLISKOWA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony

dzikiego ptactwa DYREKTYWA PTASIA

PODSTAWY PRAWNE – UE



PODSTAWY PRAWNE – POLSKA 

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 USTAWA OOŚ

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenie

Ramy dla przedsięwzięć w pewnych dokumentach warunkują konieczność

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko



Art. 46 Ustawy OOŚ Podstawowe kryteria kwalifikacji do SOOŚ

1. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego

oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko*;

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez

organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja

może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on

bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.

2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane

w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

*studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu

zagospodarowania przestrzennego, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także koncepcji rozwoju

kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej i dokumentu programowego, z

zakresu polityki rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (od 13.11.2020)



Art. 47 Ustawy OOŚ Fakultatywna kwalifikacja do SOOŚ

1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane

także w przypadku projektu dokumentu innego niż wymieniony w art. 46 ust. 1 oraz w

przypadku projektu zmiany takiego dokumentu, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym

organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że

realizacja postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może spowodować

znaczące oddziaływanie na środowisko.

2. Występując o uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, organ opracowujący projekt

dołącza informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

3. Organ opracowujący projekt sporządza, w formie pisemnej, stanowisko w

sprawie potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko albo jej braku. Stanowisko wymaga uzasadnienia zawierającego

informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.



Art. 48 Ustawy OOŚ Odstąpienie od SOOŚ tylko w przypadku dokumentów

kwalifikujących się do SOOŚ i braku znaczącego oddziaływania na środowisko

1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2,

oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi

organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 (organ środowiskowy i inspekcji

sanitarnej), odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo

jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na

obszary Natura 2000.

2. Organ opracowujący projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1

pkt 3 (Natura 2000), może, po uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa

w art. 57 (tylko organ środowiskowy), odstąpić od przeprowadzenia strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień tej

zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.



Art. 48 Ustawy OOŚ Pozostałe konieczne warunki odstąpienia od SOOŚ

3. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w przypadku projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może

dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej

gminy.

4. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1:

1) pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację

przyjętego już dokumentu lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej

gminy;

2) pkt 3 (Natura 2000), może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką

modyfikację przyjętego już dokumentu.



Art. 48 Ustawy OOŚ Jak uzyskać odstąpienie

5. Występując o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu (…) przedkłada

informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

6. Uzgodnienie (…) wymaga uzasadnienia zawierającego informacje

o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

7. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko organ opracowujący projekt dokumentu (…) podaje wraz z uzasadnieniem

(…) do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.



Art. 49 Ustawy OOŚ Co przeanalizować i opisać występując o stwierdzenie

konieczności SOOŚ lub odstąpienie od SOOŚ

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko (…) oraz przy ustalaniu, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia takiej

oceny (…) bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach (…) w szczególności:

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego

w dziedzinie ochrony środowiska,

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;



Art. 49. Ustawy OOŚ Co przeanalizować i opisać występując o stwierdzenie

konieczności SOOŚ lub odstąpienie od SOOŚ - cd

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko (…) oraz przy ustalaniu, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia takiej

oceny (…) bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość

i odwracalność oddziaływań,

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub

transgranicznych,

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla

środowiska;



Art. 49 Ustawy OOŚ Co przeanalizować i opisać występując o stwierdzenie

konieczności SOOŚ lub odstąpienie od SOOŚ - cd

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko (…) oraz przy ustalaniu, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia takiej

oceny (…) bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie

dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem

międzynarodowym.



Czy dokument podlega SOOŚ:

1. Ustalenie zawartości dokumentu (nie musi być to skończony projekt, ważne, żeby

zakres zadań był znany)

2. Analiza, czy projekt będzie spełniał kryteria, określone w art. 46 lub 47 ustawy OOŚ

(art. 49 ustawy OOŚ!):

• typ dokumentu (np. strategia, dokument sektorowy)

• wyznaczanie ram dla realizacji przedsięwzięć (w rozumieniu

Rozporządzenia!)

• znaczące oddziaływania na obszary Natura 2000

• znaczące oddziaływania na środowisko

I. Jeżeli kryteria art. 46 ustawy OOŚ spełnione – sprawdzenie, czy nie zachodzą

przesłanki odstąpienia (art. 49 ustawy OOŚ - brak znaczącego oddziaływania na

środowisko + w granicach jednej gminy/niewielka modyfikacja)

lub

II. Jeżeli możliwe spełnienie kryteriów art. 47 ustawy OOŚ – wystąpienie

o uzgodnienie konieczności SOOŚ do organu środowiskowego (art. 49 ustawy

OOŚ!)



Czy dokument podlega SOOŚ – ścieżka dla art. 46 ustawy OOŚ:

A. Jeżeli kryteria art. 46 spełnione, ale może istnieć możliwość odstąpienia –

wystąpienie o uzgodnienie odstąpienia do właściwego organu środowiskowego i

inspekcji sanitarnej z informacją o warunkach art. 49 ustawy OOŚ (w przypadku

kwalifikacji „Naturowej” tylko organ środowiskowy):

➢ uzgodnienie odstąpienia → BRAK SOOŚ → podanie do publicznej

wiadomości informacji o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem (art. 49 ustawy

OOŚ)

➢ brak możliwości odstąpienia → SOOŚ (organy równocześnie uzgadniają

zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko)

B. Jeżeli kryteria spełnione, ale brak możliwości odstąpienia → SOOŚ – wystąpienie

o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na

środowisko (właściwy organ środowiskowy i inspekcji sanitarnej)



Czy dokument podlega SOOŚ – ścieżka dla art. 47 ustawy OOŚ:

Jeżeli możliwe, że spełnione kryteria art. 47 ustawy OOŚ (nie art. 46, ale mogą być

znaczące oddziaływania na środowisko) – wystąpienie do organu środowiskowego

o uzgodnienie potrzeby SOOŚ (art. 49 ustawy OOŚ!)

➢ uzgodnienie potrzeby przeprowadzenia SOOŚ → SOOŚ (organ

równocześnie uzgadnia zakres i stopień szczegółowości prognozy

oddziaływania na środowisko)

lub

➢ brak potrzeby przeprowadzenia SOOŚ (nie jest to odstąpienie!) →

Sporządzenie przez organ opracowujący projekt dokumentu stanowiska

w sprawie potrzeby przeprowadzenia SOOŚ albo jej braku, wraz

z uzasadnieniem z art. 49 ustawy OOŚ



Dziękuję za uwagę


