
1. Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
Podstawy prawne i praktyczne mo˝liwoÊci dzia∏ania

1.1. Definicje udzia∏u spo∏eczeƒstwa

W sensie w´˝szym – udzia∏ spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji dotyczàcych
Êrodowiska polega na stworzeniu prawnej mo˝liwoÊci uczestnictwa w specjal-
nym post´powaniu toczàcym si´ w ramach post´powania administracyjnego
(w przypadku decyzji administracyjnych) lub legislacyjnego (w przypadku pla-
nów i programów) podmiotowi, który nie musi wykazywaç ˝adnego interesu
oraz ma prawo sk∏adania uwag i wniosków. Takim specjalnym post´powa-
niem jest m.in. ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (dalej OOÂ).

W sensie szerszym – udzia∏ spo∏eczeƒstwa to tak˝e udzia∏ w post´powaniu
podmiotów wyst´pujàcych w interesie publicznym (organizacji ekologicznych)
oraz udzia∏ stron post´powania (legitymujàcych si´ indywidualnym interesem
prawnym).

1.2. System ocen Êrodowiskowych

Instytucja post´powaƒ administracyjnych z udzia∏em spo∏eczeƒstwa zosta∏a
wprowadzona do prawa polskiego w zwiàzku z wype∏nianiem zobowiàzaƒ
wynikajàcych z Konwencji z Aarhus (Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r. o do-
st´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie
do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska, Dz. U. z 2003 r., Nr 78,
poz. 706), ratyfikowanej przez Polsk´ 21 czerwca 2001 r., a nast´pnie – zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z prawa wspólnotowego, czyli prawa obowiàzujàcego we
wszystkich krajach cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Aktualny kszta∏t systemu udzia∏u spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska wy-
krystalizowa∏ si´ w wyniku transpozycji na grunt polski przepisów wspólno-
towych regulujàcych system ocen Êrodowiskowych.
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Na system ocen Êrodowiskowych sk∏adajà si´:

I. Ocena Êrodowiskowa planów i programów:
1. Strategiczna ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (SOOÂ);
2. Ocena oddzia∏ywania planu lub programu na obszar Natura 2000

(ocena habitatowa).

II. Ocena Êrodowiskowa przedsi´wzi´ç:
1. Ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (OOÂ);
2. Ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 (ocena

habitatowa).
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UDZIA¸ SPO¸ECZE¡STWA W OCENACH ÂRODOWISKOWYCH

PLANY I PROGRAMY

STRATEGICZNA OCENA 
ODDZIA¸YWANIA 

NA ÂRODOWISKO (SOOÂ)

Dyrektywa SEA
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 
26.05.2003 r. w sprawie udzia∏u

spo∏eczeƒstwa w odniesieniu 
do sporzàdzania niektórych planów 
i programów w zakresie Êrodowiska 
oraz zmieniajàcej Dyrektywy Rady

85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu
do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i dost´pu 

do wymiaru sprawiedliwoÊci
(Dz. Urz. UE L 156 
z 25.06.2003, s. 17)

OCENA ODDZIA¸YWANIA PLANU 
LUB PROGRAMU NA OBSZAR 

NATURA 2000 (OCENA HABITATOWA
PLANU LUB PROGRAMU)

Dyrektywa Siedliskowa 
(Habitatowa)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (Dz. Urz. UE L 206 

z 22.07.1992, str. 7, z póên. zm.)

Dyrektywa Ptasia
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa
(Dz. Urz. UE L Nr 20/7 z 26.01.2010 r.) 

OCENA ODDZIA¸YWANIA 
NA ÂRODOWISKO (OOÂ)

Dyrektywa EIA
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia

27.06.1985 r. w sprawie oceny 
wp∏ywu wywieranego przez niektóre
przedsi´wzi´cia publiczne i prywatne 

na Êrodowisko naturalne
(Dz. Urz. UE L 175 z 5.07.1985, 

s. 40, z póên. zm.)

OCENA ODDZIA¸YWANIA 
PRZEDSI¢WZI¢CIA NA OBSZAR 

NATURA 2000 (OCENA HABITATOWA
PRZEDSI¢WZI¢CIA)

Dyrektywa Siedliskowa 
(Habitatowa)

Dyrektywa Ptasia

PRZEDSI¢WZI¢CIA
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Ró˝nice mi´dzy strategicznà ocenà oddzia∏ywania na Êrodowiskowà planów 
i programów a ocenà oddzia∏ywania na Êrodowisko przedsi´wzi´ç:

Ró˝nice mi´dzy SOOÂ i OOÂ a ocenà habitatowà:

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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RÓ˚NICE SOOÂ OOÂ

Etap planowanie realizacja 

Przedmiot plany i programy przedsi´wzi´cia
(dok∏adnie: okreÊlone 
w tych dokumentach cele 
strategiczne dla danego 
rodzaju dzia∏ania majàcego 
znaczenie dla Êrodowiska)

Zakres ogólny jednostkowy
– wszystkie przedsi´wzi´cia – jedno konkretne 

i dzia∏ania przewidziane przedsi´wzi´cie 
w planie lub programie 

Skala ocenianych – wielkoskalowe – o ma∏ej skali
skutków (wszystkie zwiàzane z osià- (wywo∏ane przez 

ganiem celów dokumentu) jedno przedsi´wzi´cie)
– skumulowane – skumulowane

(wszystkie skutki, jakie (wszystkie, jakie mogà 
mogà wyniknàç z planu wyniknàç z jednego, 
lub programu; ze wszyst- analizowanego przedsi´- 
kich planowanych przed- wzi´cia, w po∏àczeniu ze 
si´wzi´ç lub dzia∏aƒ skutkami, jakie powodujà 
– w po∏àczeniu ze skut- ju˝ istniejàce przedsi´-
kami, jakie powodujà ju˝ wzi´cia lub realizowane 
istniejàce przedsi´wzi´cia dzia∏ania)
lub realizowane dzia∏ania)

Podmiot, którego organy administracji niezale˝nie od statusu
dzia∏anie jest publicznej (inwestorzy publiczni 
poddawane ocenie i prywatni)
Êrodowiskowej

RÓ˚NICE STRATEGICZNA OCENA OCENA ODDZIA¸YWANIA 
ODDZIA¸YWANIA PLANU LUB PROGRAMU 
NA ÂRODOWISKO (SOOÂ)/ ALBO PRZEDSI¢WZI¢CIA
OCENA ODDZIA¸YWANIA NA OBSZAR NATURA 2000
NA ÂRODOWISKO (OOÂ) (OCENA HABITATOWA)

Zakres i cel szerszy w´˝szy
– ocena wp∏ywu programu/planu/ – wykluczenie wp∏ywu

przedsi´wzi´cia na wszystkie na obszar Natura 2000
elementy Êrodowiska oraz inne 
elementy (np. dobra kultury)
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1.3. Plany i programy wymagajàce strategicznej oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko

Z art. 7 i 8 Konwencji z Aarhus i przepisów Dyrektywy SEA wynika obowià-
zek zapewnienia spo∏eczeƒstwu udzia∏u w post´powaniach legislacyjnych,
majàcych za przedmiot opracowywanie i przyjmowanie planów, progra-
mów oraz wytycznych polityk majàcych znaczenie dla Êrodowiska, a tak˝e
w post´powaniach dotyczàcych przygotowywania przepisów wykonawczych
lub procedur obowiàzujàcych aktów normatywnych. 

Strategiczna ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (dalej jako SOOÂ) wykony-
wana jest po to, aby oceniç skutki dla Êrodowiska, jakie spowoduje realizacja
majàcych znaczenie dla Êrodowiska dokumentów planistycznych (planów 
i programów) opracowywanych przez w∏adze publiczne.

Wykonanie SOOÂ polega na:

� zebraniu wszelkich dost´pnych informacji o stanie Êrodowiska, w szczegól-
noÊci elementów, na które wp∏ynie realizacja planu lub programu, 

� zgromadzeniu wszelkich danych na temat tego, jakie skutki dla Êrodo-
wiska mo˝e przynieÊç realizacja planu lub programu, 

� ca∏oÊciowej i wszechstronnej ocenie takich skutków, 

� prezentacji wniosków wszystkim zainteresowanym, w tym spo∏eczeƒstwu.

Dokument „zbierajàcy” powy˝sze informacje i dane, zawierajàcy ocen´ oraz
wnioski, które z niej wynikajà, to Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Sporzàdza jà organ, który poddaje opracowywany przez siebie dokument SOOÂ,
a nast´pnie przedstawia spo∏eczeƒstwu do zapoznania si´ i oceny (spo∏eczeƒ-
stwo dokonuje oceny w sk∏adanych przez siebie wnioskach i uwagach).

Zgodnie z Ustawà z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji 
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz 
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm.,
dalej jako UOOÂ) strategicznej ocenie poddaje si´ mi´dzy innymi nast´pu-
jàce dokumenty planistyczne (plany i programy):

1) studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (sporzàdzany na szczeblu gminy);
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3) plany lub programy w dziedzinie przemys∏u, energetyki, transportu, tele-
komunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leÊnictwa, rolnictwa,
rybo∏ówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyj-
mowane przez organy administracji, w których planuje si´ realizacj´ przed-
si´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko;

4) inne polityki, strategie, plany lub programy, je˝eli ich realizacja mo˝e spo-
wodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, a nie sà one bez-
poÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej
ochrony.

Schemat strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko wyglàda nast´pujàco:

1) uzgodnienie z organem ochrony Êrodowiska oraz organem inspekcji sani-
tarnej zakresu i stopnia szczegó∏owoÊci informacji wymaganych w prognozie; 

2) sporzàdzenie prognozy SOOÂ dla projektu planu lub programu;

3) uzyskanie wymaganych ustawà opinii;

4) umo˝liwienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu SOOÂ; 

5) przedstawienie projektu planu lub programu wraz z prognozà SOOÂ 
do zaopiniowania organowi ochrony Êrodowiska oraz organowi inspekcji
sanitarnej;

6) uwzgl´dnienie w ostatecznej wersji projektu planu lub programu wnios-
ków z prognozy, opinii organu ochrony Êrodowiska i inspekcji sanitarnej
oraz uwag i wniosków zg∏oszonych w ramach udzia∏u spo∏ecznego;

7) za∏àczenie do przyj´tego planu lub programu podsumowania, zawiera-
jàcego uzasadnienie wyboru przyj´tego dokumentu w odniesieniu do roz-
patrywanych rozwiàzaƒ alternatywnych oraz informacji o sposobie wyko-
rzystania ustaleƒ prognozy SOOÂ, opinii organu ochrony Êrodowiska i organu
inspekcji sanitarnej, wyników post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa
oraz informacji o metodach i cz´stotliwoÊci przeprowadzania analizy skutków
realizacji planu lub programu w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko;

8) podj´cie analizy skutków zgodnie z ustalonymi metodami i cz´stotliwoÊcià.

Aby umo˝liwiç udzia∏ spo∏eczeƒstwa w post´powaniu SOOÂ, organ opraco-
wujàcy projekt dokumentu podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o:

1) przystàpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;

2) mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z dokumentacjà sprawy oraz o miejscu, w któ-
rym jest ona wy∏o˝ona do wglàdu;

3) mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków;

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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4) sposobie i miejscu sk∏adania uwag i wniosków, wskazujàc jednoczeÊnie co
najmniej 21-dniowy termin ich sk∏adania;

5) organie w∏aÊciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

6) post´powaniu w sprawie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko,
je˝eli takowe jest prowadzone.

Organ opracowujàcy projekt planu lub programu dane o projekcie doku-
mentu oraz prognozie umieszcza w publicznie dost´pnym wykazie danych 
o dokumentach (mo˝liwym do przeglàdania w Internecie – w Biuletynie Infor-
macji Publicznej) oraz udost´pnia do wglàdu we w∏asnej siedzibie prognoz´
oddzia∏ywania na Êrodowisko, do której przede wszystkim b´dà si´ odnosiç
wnioski i uwagi spo∏eczeƒstwa.

Ka˝dy ma prawo sk∏adania uwag i wniosków w post´powaniu wymagajàcym
udzia∏u spo∏eczeƒstwa, w którym przeprowadza si´ strategicznà ocen´
oddzia∏ywania na Êrodowisko planu lub programu.

Wnioski i uwagi nale˝y z∏o˝yç przed up∏ywem wyznaczonego terminu, z∏o˝one
po jego up∏ywie pozostawia si´ bez rozpatrzenia. Uwagi lub wnioski z∏o˝one
w terminie muszà zostaç rozpatrzone, organ ma obowiàzek si´ do nich usto-
sunkowaç.

Do przyj´tego dokumentu organ musi do∏àczyç uzasadnienie z informacjà 
o udziale spo∏eczeƒstwa w post´powaniu oraz o tym, w jaki sposób zosta∏y wzi´te
pod uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y uwzgl´dnione zg∏oszone uwagi i wnioski.

1.4. Ocena oddzia∏ywania planu lub programu na obszar
Natura 2000 (ocena habitatowa planu lub programu)

Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia wymagajà, aby ka˝dy plan lub program, który
mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, a który nie jest bez-
poÊrednio zwiàzany z jego ochronà, zosta∏ poddany ocenie oddzia∏ywania na
Êrodowisko pod kàtem skutków, jakie wywo∏a dla celów ochrony tego obszaru.

W prawie polskim nie prowadzi si´ odr´bnego post´powania w sprawie oceny
habitatowej planu lub programu. Ocena oddzia∏ywania planu lub programu
na obszar Natura 2000 prowadzona jest w ramach SOOÂ (stanowi jej cz´Êç).
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Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 UOOÂ obowiàzkowymi elementami ka˝dej
prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko muszà byç takie elementy odnoszàce
si´ do obszarów Natura 2000, jak:

1) analiza i ocena istniejàcych problemów ochrony Êrodowiska istotnych 
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w tym dotyczà-
cych obszarów Natura 2000,

2) analiza i ocena celów ochrony wyst´pujàcych na danym terenie obszarów
Natura 2000, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu
oraz sposobów, w jakich te cele zosta∏y uwzgl´dnione podczas opracowy-
wania dokumentu,

3) analiza i ocena przewidywanych znaczàcych oddzia∏ywaƒ, w tym oddzia∏y-
waƒ bezpoÊrednich, poÊrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkotermi-
nowych, Êrednioterminowych i d∏ugoterminowych, sta∏ych i chwilowych
oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz jego integralnoÊç,

4) przedstawienie rozwiàzaƒ majàcych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacj´ przyrodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko,
mogàcych byç rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szcze-
gólnoÊci na cele i przedmiot ochrony konkretnych obszarów Natura 2000
oraz ich integralnoÊç,

5) wskazanie rozwiàzaƒ alternatywnych do rozwiàzaƒ zawartych w projek-
towanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzàcej do tego wyboru albo wyjaÊnienie braku roz-
wiàzaƒ alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudnoÊci wynika-
jàcych z niedostatków techniki lub luk we wspó∏czesnej wiedzy (z punktu
widzenia celu i przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integ-
ralnoÊci).

Uwaga! 

� Je˝eli wyniki oceny oddzia∏ywania planu lub programu na obszar Natura
2000 wyka˝à, ˝e ich skutki b´dà negatywne dla obszaru Natura 2000, a co
za tym idzie, nie powinny byç przyj´te w proponowanym kszta∏cie, organ,
który je opracowuje i przyjmuje, powinien znaleêç w takiej sytuacji rozwià-
zania alternatywne. 

� Je˝eli takich rozwiàzaƒ obiektywnie nie ma – plany i programy mogà zostaç
zrealizowane tylko w wyjàtkowych przypadkach, wy∏àcznie po spe∏nieniu
przes∏anek okreÊlonych w art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej. W prawie
polskim przes∏anki te obowiàzujà na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 15    (Black plate)



16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220,
dalej powo∏ywana jako UOP). Omówiono je w dalszej cz´Êci rozdzia∏u,
dotyczàcej oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç na obszar Natura 2000.

1.5. Przedsi´wzi´cia wymagajàce oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko 

Kryterium kwalifikujàcym dane przedsi´wzi´cie do oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko (dalej jako OOÂ) jest jego rodzaj. Rodzaj przedsi´wzi´cia jest
okreÊlany za pomocà parametrów technicznych, technologicznych, gabarytów,
charakteru, przede wszystkim zaÊ – emisyjnoÊci i szkodliwoÊci dla Êrodowiska
mierzonej miarà innych negatywnych oddzia∏ywaƒ. 

Rodzaje przedsi´wzi´ç zaliczanych do I oraz II grupy okreÊli rozporzàdzenie
Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 60 UOOÂ, uwzgl´dniajàce mo˝-
liwe oddzia∏ywanie poszczególnych przedsi´wzi´ç na Êrodowisko. Do czasu
jego wydania, ale nie póêniej ni˝ do 15.11.2010 r. obowiàzuje „stare” Rozporzà-
dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏o-
wych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdze-
nia raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573,
z póên. zm.). 
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W PRAWIE POLSKIM OBOWIÑZUJE NAST¢PUJÑCY PODZIA¸
PRZEDSI¢WZI¢å: 

GRUPA I przedsi´wzi´cia mogàce zawsze znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
dla których przeprowadzenie OOÂ jest zawsze obowiàzkowe

GRUPA II
przedsi´wzi´cia mogàce potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na

Êrodowisko, dla których obowiàzek przeprowadzenia OOÂ stwierdza
si´ w drodze postanowienia, w zale˝noÊci od wyników kwalifikacji
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1.6. Dwuetapowa ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko

OOÂ jest wykonywana w fazie zasadniczej, czyli w ramach post´powania w spra-
wie wydania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
planowanego przedsi´wzi´cia (dalej jako decyzja Êrodowiskowa), czyli prak-
tycznie przed udzieleniem zgody na lokalizacj´ przedsi´wzi´cia.

OOÂ w fazie wykonawczej (ocena ponowna) prowadzi si´ z kolei w toku
post´powania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budow´, o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowla-
nych oraz o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej, je˝eli koniecznoÊç
przeprowadzenia takiej oceny zosta∏a stwierdzona przez organ w∏aÊciwy do
wydania decyzji Êrodowiskowej, albo –

1) na wniosek podmiotu planujàcego podj´cie realizacji przedsi´wzi´cia,
z∏o˝ony do organu w∏aÊciwego do wydania decyzji, 

2) bàdê wówczas, gdy organ w∏aÊciwy do wydania decyzji budowlanej stwierdzi,
˝e we wniosku o wydanie decyzji zosta∏y dokonane zmiany w stosunku do
wymagaƒ okreÊlonych w decyzji Êrodowiskowej.

W ka˝dym z post´powaƒ OOÂ zapewnienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa jest
obligatoryjne.

1.7. Jak przebiega ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko?

Ocen´ oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, stanowiàcà
cz´Êç post´powania w sprawie wydania decyzji Êrodowiskowej, przeprowadza
organ w∏aÊciwy do wydania tej decyzji, czyli:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska (dalej jako RDOÂ) – dla przed-
si´wzi´ç nale˝àcych do grupy I, takich jak mi´dzy innymi: drogi, linie kole-
jowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesy∏u ropy
naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne
zbiorniki wodne, tak˝e dla przedsi´wzi´ç z grupy I i II realizowanych na

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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terenach zamkni´tych oraz przedsi´wzi´ç polegajàcych na zmianie lasu,
niestanowiàcego w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;

2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podzia∏u gruntów;

3) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych – w przypadku zmiany
lasu, stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç. 

Przeprowadzenie OOÂ dla przedsi´wzi´cia z grupy I jest obligatoryjne (prze-
prowadza si´ jà zawsze). 

Obowiàzek przeprowadzenia OOÂ dla przedsi´wzi´cia z grupy II stwierdza
organ w∏aÊciwy do wydania decyzji Êrodowiskowej. Kwalifikacja jest dokony-
wana w oparciu o kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia oraz kryteria okreÊlone
w art. 63 ust. 1 UOOÂ. Obowiàzek przeprowadzenia OOÂ dla przedsi´wzi´ç
z II grupy jest stwierdzany postanowieniem. Postanowienie wydaje si´ rów-
nie˝, jeÊli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko. Oba postanowienia mogà byç przedmiotem
zaskar˝enia.

Przed wydaniem decyzji Êrodowiskowej organ w∏aÊciwy do jej wydania
zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu, w ramach
którego przeprowadza ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;
stwierdzenie postanowieniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny
wy∏àcza w takim post´powaniu udzia∏ spo∏eczeƒstwa realizowany na zasa-
dach przewidywanych UOOÂ.

Ka˝dy mo˝e wziàç udzia∏ w post´powaniu, w ramach którego przeprowadza
si´ OOÂ. 

Organ administracji w∏aÊciwy do przeprowadzenia post´powania z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa podaje do publicznej wiadomoÊci zbiorczà informacj´ –
obwieszczenie z wszelkimi danymi niezb´dnymi do z∏o˝enia uwag i wniosków
przez spo∏eczeƒstwo. 

W szczególnoÊci publikacji podlega informacja o:

1. przystàpieniu do przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko; 

2. przedmiocie decyzji, która ma byç wydana w sprawie; 
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3. organie w∏aÊciwym do wydania decyzji oraz organach w∏aÊciwych do wyda-
nia opinii i dokonania uzgodnieƒ; 

4. sposobie i miejscu sk∏adania uwag i wniosków; 

5. 21-dniowym terminie ich sk∏adania.

Organ prowadzàcy post´powanie podaje tak˝e w Internecie (w publicznie
dost´pnym wykazie danych na stronie BIP) dane o raporcie oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko oraz udost´pnia do wglàdu we w∏asnej siedzibie raport,
do którego przede wszystkim b´dà si´ odnosiç wnioski i uwagi spo∏eczeƒstwa.

Uwaga!

� Uwagi lub wnioski z∏o˝one po up∏ywie terminu pozostawia si´ bez rozpa-
trzenia. 

� Uwagi lub wnioski z∏o˝one w terminie muszà zostaç rozpatrzone.

Wskazówka praktyczna – sposób sk∏adania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski mo˝na z∏o˝yç listownie, osobiÊcie w urz´dzie lub za pomocà
poczty elektronicznej (bez koniecznoÊci podpisu elektronicznego). Nale˝y
zachowaç potwierdzenie z∏o˝enia uwag (pokwitowanie nadania listu pole-
conego, potwierdzenie z∏o˝enia dokumentu w urz´dzie na jego kopii, kopia
e-mail), gdy˝ mo˝e ono si´ przydaç na etapie odwo∏ania od wydanej decyzji,
gdyby organ zignorowa∏ nasze uwagi.

Wskazówka praktyczna – termin sk∏adania uwag i wniosków

Termin wylicza si´ z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych zasad:

– up∏yw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwa˝a si´ za koniec terminu
(art. 57 § 1 KPA);

– zawiadomienie spo∏eczeƒstwa o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków i uwag
dokonane w formie obwieszczenia musi zostaç spo∏eczeƒstwu „dor´-
czone”; zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie
uwa˝a si´ za dokonane po up∏ywie czternastu dni od dnia publikacji
obwieszczenia;

– je˝eli poczàtkiem terminu okreÊlonego w dniach jest pewne zdarzenie,
przy obliczaniu tego terminu nie uwzgl´dnia si´ dnia, w którym zdarze-
nie nastàpi∏o (art. 57 § 1 KPA). 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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W post´powaniu OOÂ z udzia∏em spo∏eczeƒstwa nie uwzgl´dnia si´ wi´c
dnia opublikowania obwieszczenia (dnia pierwszego) oraz dnia „dor´czenia”
zawiadomienia (pi´tnastego od dnia publikacji obwieszczenia). Liczymy
dni kolejne, kalendarzowe, a nie tylko powszednie (tzw. robocze) – liczymy
∏àcznie z sobotami i dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dzieƒ ustawowo
wolny od pracy (niedziele oraz najwa˝niejsze Êwi´ta uznane za wolne od
pracy) ma znaczenie dla liczenia terminu tylko wówczas, gdy jest ostatnim
dniem terminu. Przyjmuje si´ wówczas, ˝e termin ulega przed∏u˝eniu i za
ostatni dzieƒ terminu uwa˝a si´ najbli˝szy nast´pny dzieƒ powszedni. 

Uwaga! Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (chyba ˝e w sobot´
przypada Êwi´to uznane ustawowo za dzieƒ wolny od pracy), wi´c je˝eli termin
up∏ywa w sobot´, wnioski lub uwagi musimy wys∏aç (listownie, e-mailem) naj-
póêniej w sobot´, poniewa˝ termin nie ulegnie przed∏u˝eniu do poniedzia∏ku.

Przyk∏ad:

Termin do sk∏adania uwag i wniosków rozpocznie bieg po up∏ywie terminu
dor´czenia zawiadomienia o mo˝liwoÊci ich sk∏adania (po 14 dniach od
dnia publikacji obwieszczenia).

Obliczmy termin dor´czenia:

Dzieƒ 1: publikacja obwieszczenia – dzieƒ zdarzenia, od którego liczy si´
termin, nie wliczamy do terminu dor´czenia;

Dzieƒ 2: pierwszy dzieƒ, w którym biegnie termin dla dor´czenia informacji;

Dzieƒ 14: up∏ywa termin dla dor´czenia – przyjmujemy, ̋ e informacja zosta∏a
dor´czona tego dnia. Przyjmujemy ten dzieƒ jako dzieƒ zdarzenia, od któ-
rego liczy si´ termin, ale nie wliczamy tego dnia do terminu sk∏adania wnios-
ków i uwag (je˝eli jest to niedziela lub Êwi´to ustawowo uznane za dzieƒ
wolny od pracy – termin dor´czenia przed∏u˝y si´ na kolejny dzieƒ powszedni,
pozosta∏e terminy równie˝ si´ przed∏u˝à o ten dzieƒ).

Obliczmy termin sk∏adania wniosków i uwag:

Dzieƒ 15: pierwszy dzieƒ sk∏adania wniosków i uwag;

Dzieƒ 35: up∏ywa termin sk∏adania wniosków i uwag (je˝eli dzieƒ ten wypada
w niedziel´ lub Êwi´to wolne od pracy – termin up∏ywa w kolejny dzieƒ po-
wszedni – je˝eli jest nim dzieƒ 36 – wnioski i uwagi mo˝emy z∏o˝yç jeszcze
36 dnia).
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Ka˝dy ma prawo do sk∏adania uwag i wniosków w post´powaniu wymaga-
jàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa.

Zg∏oszone wnioski i uwagi majà jednak charakter wy∏àcznie konsultacyjny.
Organ prowadzàcy post´powanie nie jest nimi zwiàzany i w zakresie podej-
mowanego rozstrzygni´cia mo˝e zajàç odmienne stanowisko. Mimo niewià-
˝àcego charakteru uwagi i wnioski muszà zostaç rozpatrzone przed wydaniem
decyzji Êrodowiskowej. Informacje, dane, sugestie, opinie ekspertów z∏o˝one
w trybie uwag i wniosków – zgodnie z art. 7, 77 i 80 Kodeksu post´powania
administracyjnego (dalej jako KPA) traktowane sà jako materia∏ dowodowy
w sprawie i funkcjonujà na równych prawach z innymi dowodami – wymagajà
weryfikacji. Uzasadnione uwagi i wnioski wymagajà uwzgl´dnienia w post´-
powaniu, ewentualnie w koƒczàcym post´powanie rozstrzygni´ciu. Pomini´cie
zbadania zasygnalizowanych faktów, nieuwzgl´dnienie tych z nich, które
powinny mieç wp∏yw na rozstrzygni´cie, stanowi przes∏anki odwo∏awcze, pro-
wadzàce do uchylenia decyzji Êrodowiskowej w wy˝szej instancji. W uzasadnie-
niu decyzji Êrodowiskowej, niezale˝nie od wymagaƒ wynikajàcych z przepisów
KPA, organ musi podaç informacje o udziale spo∏eczeƒstwa w post´powaniu
oraz o tym, w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y
uwzgl´dnione uwagi i wnioski zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. 

Uwaga! 

Zg∏oszenie uwag i wniosków przez organizacj´ ekologicznà w post´powa-
niu administracyjnym, wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa nie jest równo-
znaczne z uczestniczeniem w nim na prawach strony. Tym bardziej odnosi
si´ to do sytuacji, w której wnioski i uwagi wnios∏a osoba fizyczna. 

Zg∏oszenie samych uwag i wniosków wyczerpuje nasz udzia∏ w post´powa-
niu, je˝eli nie mamy w sprawie indywidualnego, materialnego interesu praw-
nego (nie jesteÊmy stronà post´powania).

Zg∏oszenie wniosków i uwag przez osoby fizyczne – poza tym, co oznacza
samo w sobie – nie oznacza nic wi´cej, nie daje ˝adnych dodatkowych upraw-
nieƒ formalnych.

Zg∏oszenie wniosków i uwag nie daje prawa do dalszego brania udzia∏u 
w sprawie ani w charakterze strony, ani na prawach strony.

W szczególnoÊci – nie uprawnia do z∏o˝enia skutecznego odwo∏ania od decyzji
Êrodowiskowej.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Je˝eli osoba fizyczna ma w∏asny indywidualny interes prawny – jest stronà
post´powania i mo˝e w nim czynnie uczestniczyç – nie musi sk∏adaç w tej
sprawie wniosku, jej udzia∏ nie jest uzale˝niony od uznania organu (nie wydaje
si´ postanowienia potwierdzajàcego, ˝e osoba fizyczna jest stronà post´powania). 

Je˝eli natomiast osoba fizyczna nie ma indywidualnego interesu prawnego –
nie mo˝e na w∏asny wniosek zostaç stronà post´powania. Nieco inaczej jest 
w przypadku organizacji ekologicznej, która – aby uzyskaç uprawnienie do
czynnego udzia∏u w post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa, w∏àcznie z pra-
wem zaskar˝ania rozstrzygni´ç – powinna na podstawie art. 44 UOOÂ „zg∏o-
siç ch´ç uczestniczenia w okreÊlonym post´powaniu wymagajàcym udzia∏u
spo∏eczeƒstwa”. 

Wskazówka praktyczna – zg∏oszenie ch´ci uczestniczenia w post´powaniu

Sk∏adajàc wnioski i uwagi – nie zapominajmy o zawarciu w naszym piÊmie
oÊwiadczenia, i˝: „na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒ-
stwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko,
zg∏aszamy ch´ç uczestniczenia w tym post´powaniu”.

Uwaga! 

Aby rozpoczàç czynne dzia∏anie w sprawie prowadzonej z udzia∏em spo∏e-
czeƒstwa, organizacja ekologiczna, która zg∏osi∏a ch´ç uczestniczenia w spra-
wie, nie musi czekaç, jak to ma miejsce w „zwyk∏ym” post´powaniu admi-
nistracyjnym, na postanowienie organu o dopuszczeniu do udzia∏u w post´-
powaniu.

W post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa wystarczy jednostronne oÊwiadcze-
nie organizacji o ch´ci uczestniczenia w post´powaniu, nie ma podstaw praw-
nych do tego, aby organ wydawa∏ w tej sprawie „pozytywne” postanowienie.

Organ wydaje natomiast postanowienia negatywne – o odmowie dopusz-
czenia organizacji do udzia∏u w post´powaniu. WÊród przes∏anek, które
mog∏yby uzasadniaç takie rozstrzygni´cie, wskazywaç mo˝na co najwy˝ej
przyczyny formalne, na postanowienie negatywne – organizacji ekologicz-
nej przys∏uguje za˝alenie.
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Jakie korzyÊci daje organizacji ekologicznej bycie uczestnikiem na prawach
strony? 

Szeroko na ten temat traktuje rozdzia∏ 2.2. poradnika. 

W tym miejscu, w nieco anegdotycznym tonie wskazaç mo˝na, i˝ proporcje
mi´dzy uprawnieniami strony (uczestnika na prawach strony), a osoby sk∏a-
dajàcej tylko wnioski i uwagi w cz´Êci post´powania prowadzonej z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Wystarczy zwróciç uwag´, ˝e organizacja ekologiczna nieb´dàca uczestnikiem
post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa mo˝e wnieÊç wnioski i uwagi tylko 
w ciàgu 21 dni, w terminie wyznaczonym przez organ.

Je˝eli up∏ynà∏ 21-dniowy termin wyznaczony przez organ – nie mo˝e ich
poprawiç, uzupe∏niç, zmieniç, rozwinàç ani polemizowaç z nowymi faktami.

Natomiast organizacja, która na podstawie art. 10 § 1 KPA wyrazi∏a ch´ç
uczestniczenia w post´powaniu jako uczestnik na prawach strony – mo˝e wnosiç
wnioski i uwagi dowolnà iloÊç razy i w dowolnym terminie, a˝ do wydania
decyzji Êrodowiskowej. Oprócz wniosków i uwag o charakterze informacyjno-
-dowodowym – organizacja ekologiczna wyst´pujàca jako uczestnik na pra-
wach strony, mo˝e, wnoszàc formalne wnioski dowodowe, ˝àdaç sprawdzenia
dowodów z∏o˝onych przez inwestora, zgromadzonych przez organ itd.

Uwaga!

OÊwiadczenie o ch´ci uczestniczenia organizacji ekologicznej w post´po-
waniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa nie musi byç zawarte w tym samym piÊmie
co nasze wnioski i uwagi. 

Organizacja ekologiczna mo˝e tak˝e z∏o˝yç samo oÊwiadczenie, nie wno-
szàc uwag i wniosków. 

Mo˝e te˝ wnioski i uwagi wnieÊç w dowolnym momencie po wczeÊniejszym
z∏o˝eniu oÊwiadczenia o ch´ci uczestniczenia w post´powaniu z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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1.8. Samoistne prawo organizacji ekologicznych 
do zaskar˝ania decyzji Êrodowiskowych

Status uczestnika na prawach strony s∏u˝y organizacji ekologicznej w post´-
powaniu prowadzonym z udzia∏em spo∏eczeƒstwa do tego, aby poprzez post´-
powanie dowodowe ukszta∏towaç jak najbardziej korzystnà treÊç decyzji Êro-
dowiskowej (z punktu widzenia celów ochrony przyrody). 

Formalny status strony, uczestnika na prawach strony, czy te˝ podmiotu sk∏a-
dajàcego wnioski i uwagi nie jest organizacji ekologicznej potrzebny do tego,
˝eby wnieÊç:

1) odwo∏anie od decyzji wydanej w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo-
∏eczeƒstwa,

2) skarg´ do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego (WSA) od decyzji wyda-
nej w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 i 3 UOOÂ organizacje ekologiczne mogà wnosiç
wymienione wy˝ej Êrodki zaskar˝enia (przede wszystkim kwestionujàc decyzje
Êrodowiskowe):

1) je˝eli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji;

2) nawet, gdy nie bra∏a ona udzia∏u w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u
spo∏eczeƒstwa.

Organizacja ekologiczna mo˝e przystàpiç do post´powania nie tylko w I in-
stancji, nawet nie bioràc w tej instancji udzia∏u, mo˝e si´ w∏àczyç do post´po-
wania odwo∏awczego, je˝eli post´powanie w instancji by∏o lub powinno by∏o
byç prowadzone z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. Mo˝liwe jest to przez z∏o˝enie
odwo∏ania od wydanej decyzji, w terminie, w którym KPA to dopuszcza (14 dni
od dnia, w którym decyzja organu I instancji zosta∏a dor´czona ostatniej ze
stron post´powania). W sk∏adanym odwo∏aniu organizacja powinna wykazaç,
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i˝ posiada status organizacji ekologicznej (mo˝na za∏àczyç odpis z KRS).
Je˝eli organizacja z∏o˝y odwo∏anie i wyka˝e swój status jako organizacji ekolo-
gicznej – uczestniczy w post´powaniu przed organem II instancji na zasadach
wskazanych wy˝ej, przy omawianiu udzia∏u w I instancji (bez koniecznoÊci
oczekiwania na odr´bne postanowienie organu II instancji w sprawie dopusz-
czenia do post´powania odwo∏awczego).

Podobne uprawnienia przys∏ugujà organizacji co do mo˝liwoÊci wniesienia
skargi na decyzj´ do sàdu administracyjnego, organizacja mo˝e to zrobiç, nawet
nie bioràc wczeÊniej udzia∏u w post´powaniu I i II instancji. Przystàpienie do
post´powania sàdowo-administracyjnego jest jednak przede wszystkim uwa-
runkowane dopuszczalnoÊcià z∏o˝enia skargi (wyczerpanie administracyjnego
toku instancji, termin – 30 dni od dnia, w którym decyzja organu II instancji
zosta∏a dor´czona ostatniej ze stron post´powania).

W sk∏adanej skardze organizacja powinna wykazaç, i˝ posiada status organi-
zacji ekologicznej (mo˝na za∏àczyç odpis z KRS). Je˝eli organizacja z∏o˝y
skarg´ i wyka˝e swój status jako organizacji ekologicznej – mo˝e czynnie
uczestniczyç w post´powaniu przed WSA bez koniecznoÊci oczekiwania na
odr´bne postanowienie sàdu w sprawie dopuszczenia do tego post´powania.
Pami´tajàc o tych szczególnych uprawnieniach, warto by∏oby jednak sugero-
waç w∏àczanie si´ organizacji ekologicznych do post´powania przede wszyst-
kim w I instancji. To na tym etapie rozstrzygania sprawy nale˝a∏oby dopil-
nowywaç prawid∏owego przebiegu post´powania i wzi´cia pod uwag´ wszyst-
kich merytorycznych kwestii istotnych dla rozstrzygni´cia.

W ponownym post´powaniu OOÂ organem w∏aÊciwym jest wy∏àcznie RDOÂ.
Po otrzymaniu raportu OOÂ, organ w∏aÊciwy do wydania decyzji budowlanych
wyst´puje do RDOÂ z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przed-
si´wzi´cia i przedk∏ada mu mi´dzy innymi raport oraz decyzj´ Êrodowiskowà. 

Przed wydaniem postanowienia uzgadniajàcego, RDOÂ wyst´puje do organu
w∏aÊciwego w sprawie wydania decyzji budowlanych o zapewnienie mo˝li-
woÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa. W ponownym post´powaniu OOÂ spo∏eczeƒ-
stwu, w tym organizacjom ekologicznym, przys∏ugujà wszystkie te uprawnie-
nia, które podmioty te posiadajà w OOÂ prowadzonej w fazie zasadniczej.

Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, przed którymi wykonuje si´ ponownà
OOÂ, przekazuje RDOÂ zg∏oszone przez spo∏eczeƒstwo uwagi i wnioski oraz
protokó∏ z rozprawy administracyjnej otwartej dla spo∏eczeƒstwa, je˝eli takowa
by∏a przeprowadzana. 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska

25

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 25    (Black plate)



Uwaga!

Je˝eli z raportu OOÂ wynika zasadnoÊç realizacji przedsi´wzi´cia w warian-
cie innym ni˝ proponowany przez inwestora (wnioskodawc´), organ w∏aÊciwy
do wydania decyzji Êrodowiskowej, za zgodà wnioskodawcy, wskazuje w decyzji
wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy,
odmawia zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia.

1.9. Ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç na obszar 
Natura 2000 (ocena habitatowa przedsi´wzi´ç)

Na gruncie prawa polskiego tryb i zasady prowadzenia oceny habitatowej oraz
udzia∏u w tym procesie spo∏eczeƒstwa okreÊlajà przepisy: 

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151,
poz. 1220),

2) Ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm.).

Ocena habitatowa jest zawsze obligatoryjna w przypadku przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.

OCENA HABITATOWA jest odr´bnym, samodzielnym i szczególnym in-
strumentem oceny Êrodowiskowej, którego celem jest zbadanie, czy da si´
wykluczyç znaczàce negatywne oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia
na INTEGRALNOÂå OBSZARU NATURA 2000.

Je˝eli wp∏ywu takiego nie da si´ wykluczyç – nie mo˝na zrealizowaç przed-
si´wzi´cia, chyba ˝e w trakcie oceny habitatowej stwierdzono przes∏anki
szczególne.
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Przes∏anki szczególne, dopuszczajàce realizacj´ przedsi´wzi´cia w sytuacji,
kiedy b´dzie ono znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru
Natura 2000, okreÊla art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej (patrz rozdzia∏ 1.10.
poradnika).

Art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej:

JeÊli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwià-
zaƒ alternatywnych, plan lub przedsi´wzi´cie musi jednak zostaç zrealizowane
z powodów o charakterze zasadniczym wynikajàcych z nadrz´dnego interesu
publicznego, w tym interesów majàcych charakter spo∏eczny lub gospodarczy,
Paƒstwo Cz∏onkowskie stosuje wszelkie Êrodki kompensujàce konieczne do
zapewnienia ochrony ogólnej spójnoÊci Natury 2000. O przyj´tych Êrodkach
kompensujàcych Paƒstwo Cz∏onkowskie informuje Komisj´.

Je˝eli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszka∏y
przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne wzgl´dy, na które mo˝na si´
powo∏aç, to wzgl´dy odnoszàce si´ do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeƒstwa
publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla Êrodowiska
lub, po wyra˝eniu opinii przez Komisj´, innych powodów o charakterze zasad-
niczym wynikajàcych z nadrz´dnego interesu publicznego.

W prawie polskim odpowiednikiem art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej jest
art. 34 ust. 1 i 2 UOP.

OCENA HABITATOWA stanowi:

1) albo obligatoryjny element:

– OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II,

– ponownej OOÂ przedsi´wzi´ç 
z grupy I i II;

2) albo odr´bnà procedur´ w ramach
post´powania w sprawie niektórych
decyzji wydawanych dla przedsi´-
wzi´ç z grupy III.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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1.9.1. Ocena habitatowa w ramach OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II
oraz w ramach ponownej OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II

Ocena habitatowa w ramach OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II oraz w ramach
ponownej OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II przeprowadzana jest w sytuacji,
kiedy przedsi´wzi´cie nale˝y do grupy I lub II, a wi´c wówczas, gdy jest przed-
si´wzi´ciem zawsze lub potencjalnie znaczàco oddzia∏ujàcym na Êrodowisko,
dla którego prowadzi si´ OOÂ, a które zarazem, ze wzgl´du na lokalizacj´,
sposób realizacji lub inne okolicznoÊci, mo˝e znaczàco negatywnie oddzia-
∏ywaç na obszar Natura 2000.

Procedura przebiega w sposób, jaki przedstawiono wczeÊniej dla OOÂ – jest
to bowiem tak naprawd´ procedura OOÂ z dodatkowymi elementami, wyma-
ganymi dla oceny habitatowej.

Przygotowujàc wnioski i uwagi w takim post´powaniu, ewentualnie – bioràc
w nim udzia∏ jako strona lub jako uczestnik na prawach strony, zwracamy
uwag´ na nast´pujàce elementy oceny habitatowej:

a) Raport OOÂ w opisie elementów przyrodniczych Êrodowiska obj´tych
zakresem przewidywanego oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko musi zawieraç szczegó∏owà analiz´ pozwalajàcà stwierdziç,
czy przedsi´wzi´cie b´dzie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000,
a tak˝e czy b´dzie wywieraç znaczàcy negatywny wp∏yw na integralnoÊç
tego obszaru. 

Aby mo˝na by∏o dokonaç oceny habitatowej, raport OOÂ przedstawiajàc: 

� opis przewidywanych skutków dla Êrodowiska w przypadku niepodej-
mowania przedsi´wzi´cia, 

� opis analizowanych wariantów i uzasadnienie wariantu proponowanego
przez wnioskodawc´, z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlonych w art. 34
ust. 1 UOP,

� opis przewidywanych dzia∏aƒ majàcych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacj´ przyrodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko,
w szczególnoÊci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnoÊç tego obszaru,

musi – zgodnie z art. 66 ust. 2 UOOÂ – uwzgl´dniaç przewidywane oddzia∏y-
wanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnoÊç tego obszaru.
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b) RDOÂ, uzgadniajàc decyzj´ Êrodowiskowà, musi w postanowieniu uzgadnia-
jàcym odnieÊç si´ do wszystkich elementów wymaganych przy ocenie habi-
tatowej, przede wszystkim do tego, czy w przypadku uzgadnianego przed-
si´wzi´cia zachodzà negatywne przes∏anki zwiàzane z jego znaczàcym
negatywnym wp∏ywem na obszar Natura 2000, wykluczajàce zgod´ na reali-
zacj´ przedsi´wzi´cia, a je˝eli tak, to czy zachodzà jednoczeÊnie przes∏anki
pozytywne (wyjàtki) pozwalajàce je zrealizowaç, mimo znaczàcego negatyw-
nego oddzia∏ywania na obszar Natura 2000.

Przes∏anki negatywne wykluczajàce realizacj´ przedsi´wzi´cia znaczàco
negatywnie oddzia∏ujàcego na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wyjàtki
od tego zakazu okreÊlone zosta∏y w art. 6 ust. 3 i 4 Dyrektywy Siedliskowej.
Do prawa polskiego transponujà je art. 33 i 34 UOP. 

Art. 33 UOP zabrania podejmowania dzia∏aƒ mogàcych osobno lub w po∏àcze-
niu z innymi dzia∏aniami znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony
obszaru Natura 2000, chyba ˝e w danej sprawie wystàpià przes∏anki (warunki)
okreÊlone w art. 34 ust. 1 UOP, wyjàtkowo umo˝liwiajàce realizacj´ takich dzia∏aƒ.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 UOP dzia∏anie mogàce znaczàco negatywnie oddzia-
∏ywaç na cele obszaru Natura 2000 mo˝e zostaç zrealizowane tylko wtedy,
je˝eli spe∏nione sà jednoczeÊnie (∏àcznie) wszystkie poni˝sze warunki: 

1) nie ma rozwiàzaƒ alternatywnych, 

2) przemawiajà za tym konieczne wymogi nadrz´dnego interesu publicznego,
w tym wymogi o charakterze spo∏ecznym lub gospodarczym, 

3) zostanie wykonana kompensacja przyrodnicza, niezb´dna do zapewnienia
spójnoÊci i w∏aÊciwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

Je˝eli znaczàce negatywne oddzia∏ywanie dotyczy siedlisk i gatunków priory-
tetowych, zezwolenie, na podstawie art. 34 ust. 2 UOP mo˝e byç wydane tylko
w celu:

1) ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi, 

2) zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego, 

3) uzyskania korzystnych nast´pstw o pierwszorz´dnym znaczeniu dla Êrodo-
wiska przyrodniczego, 

4) wynikajàcym z koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu publicznego,
po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Wydajàc zgod´ na realizacj´ planu lub przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco
negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, RDOÂ wskazuje zakres, miejsce,
termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiàzujàc inwestora
do jej wykonania nie póêniej ni˝ w terminie rozpocz´cia dzia∏aƒ powodujà-
cych negatywne oddzia∏ywanie. 

c) Je˝eli ocena habitatowa prowadzona jest w ramach uzgadniania decyzji
Êrodowiskowej wydawanej dla przedsi´wzi´cia – dla którego w póêniejszym
etapie procesu inwestycyjnego b´dzie wydawane: pozwolenie na budow´,
zezwolenie na realizacj´ inwestycji drogowej lub zezwolenie na realizacj´
inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego – i RDOÂ uzna, ˝e ist-
nieje mo˝liwoÊç oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 – 
w postanowieniu uzgadniajàcym RDOÂ stwierdza koniecznoÊç przepro-
wadzenia ponownej OOÂ (a w jej ramach – ponownej oceny habitatowej)
bezpoÊrednio przed wydaniem wymienionych decyzji realizacyjnych.

d) Uzgodnienie RDOÂ jest wià˝àce dla organu wydajàcego decyzj´ Êrodo-
wiskowà.

e) Organ wydajàcy decyzj´ Êrodowiskowà, mimo zwiàzania uzgodnieniem
RDOÂ, powinien we w∏asnym zakresie oceniç wszelkie okolicznoÊci sprawy,
w tym okolicznoÊci majàce znaczenie dla oceny habitatowej (zw∏aszcza
zwiàzane z zastosowaniem art. 33 i 34 UOP).

f) Nale˝y pami´taç o szczególnie wa˝nej zasadzie okreÊlonej w art. 81 ust. 2
UOOÂ – je˝eli z OOÂ, w ramach której prowadzono ocen´ habitatowà,
wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na
obszar Natura 2000, organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia, o ile nie
zachodzà przes∏anki, o których mowa w art. 34 UOP.
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1.9.2. Ocena habitatowa jako odr´bna procedura w ramach
post´powania w sprawie niektórych decyzji wydawanych
dla przedsi´wzi´ç z grupy III

Ocena habitatowa jako odr´bna procedura w ramach post´powania w sprawie
niektórych decyzji wydawanych dla przedsi´wzi´ç z grupy III prowadzona jest
w przypadku przedsi´wzi´ç z III grupy, a wi´c innych ni˝ mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie sà bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà
obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej ochrony, dla których nie prowadzi
si´ post´powania OOÂ.

Ocen´ habitatowà prowadzi si´, je˝eli dla przedsi´wzi´cia z grupy III wyda-
wana jest:

1) jedna z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOÂ (mi´dzy innymi: po-
zwolenie na budow´, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, na wydo-
bywanie kopalin ze z∏ó˝, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji
oraz sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyro-
biskach górniczych, decyzja okreÊlajàca szczegó∏owe warunki wydobywa-
nia kopaliny, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzàdzeƒ wodnych,
decyzja ustalajàca warunki prowadzenia robót zmieniajàcych stosunki wodne
na terenach o szczególnych wartoÊciach przyrodniczych, decyzja o zmianie
lasu na u˝ytek rolny, zezwolenie na realizacj´ inwestycji drogowej, decyzja
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej),

2) koncesja geologiczna, inna ni˝ wymienione w art. 72 ust. 1 UOOÂ,

3) pozwolenie wodnoprawne, inne ni˝ wymienione w art. 72 ust. 1 UOOÂ,

4) zezwolenie na usuni´cie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie
Ustawy o ochronie przyrody,

5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzàdzeƒ w polskich obszarach morskich,

6) ka˝da inna decyzja, je˝eli tylko dotyczy przedsi´wzi´cia, które mo˝e poten-
cjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Uwaga!

W przypadku oceny habitatowej katalog decyzji, przed którymi mo˝e byç
ona przeprowadzona, ma charakter otwarty. Inaczej jest w przypadku OOÂ,
którà przeprowadza si´ tylko przed wydaniem jednej z decyzji wyczerpujàco
wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOÂ.

Poniewa˝ dla przedsi´wzi´ç z grupy III nie prowadzi si´ post´powania OOÂ,
ocen´ habitatowà przeprowadza Regionalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
w ramach post´powania uzgadniajàcego jednà z wy˝ej wymienionych decyzji. 

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia z grupy III
na obszar Natura 2000 stanowi cz´Êç post´powania g∏ównego prowadzonego
w sprawie jednej z w/w decyzji inwestycyjnych wydawanych dla przedsi´-
wzi´cia z grupy III.

Organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne musi rozwa˝yç przed wydaniem
decyzji, czy przedsi´wzi´cie mo˝e potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar
Natura 2000, a w przypadku stwierdzenia takiej mo˝liwoÊci – wydaje postano-
wienie zobowiàzujàce inwestora do wystàpienia do RDOÂ o uzgodnienie decyzji. 

Po z∏o˝eniu stosownych dokumentów przez inwestora RDOÂ stwierdza obo-
wiàzek (lub brak obowiàzku) przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000. 

Analiza dotyczàca koniecznoÊci stwierdzenia obowiàzku musi uwzgl´dniaç
∏àcznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 UOOÂ (kryteria
selekcji), ale inaczej ni˝ w przypadku „zwyk∏ej OOÂ” – w odniesieniu do oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000, w szczególnoÊci w odniesieniu
do integralnoÊci i spójnoÊci tych obszarów, oraz bioràc pod uwag´ skumulo-
wane oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia z innymi przedsi´wzi´ciami.

W postanowieniu stwierdzajàcym obowiàzek przeprowadzenia oceny habita-
towej RDOÂ zobowiàzuje inwestora do z∏o˝enia raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 i okreÊla jego zakres.

Po z∏o˝eniu przez inwestora raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000, RDOÂ wyst´puje do organu prowadzàcego post´powanie g∏ówne
o zapewnienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa, przekazujàc zarazem raport,
w celu udost´pnienia go do publicznego wglàdu. 
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Wnioski i uwagi spo∏eczeƒstwa zbiera organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne,
aby przekazaç je nast´pnie regionalnemu dyrektorowi ochrony Êrodowiska
do rozpatrzenia.

Oprócz uwag i wniosków spo∏eczeƒstwa RDOÂ jest zobowiàzany zebraç 
i rozpatrzyç wszelkie inne dost´pne dowody, zbadaç materia∏ dowodowy zgro-
madzony przez organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne, przeanalizowaç
raport oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000, z∏o˝ony przez
inwestora, przede wszystkim zaÊ – ustaliç, czy nastàpi znaczàce negatywne
oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, a jeÊli tak, to czy zachodzà przes∏anki
z art. 34 ust.1 UOP, umo˝liwiajàce realizacj´ przedsi´wzi´cia mimo jego zna-
czàcego negatywnego oddzia∏ywania na obszar Natura 2000. Je˝eli znaczàce
negatywne oddzia∏ywanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, RDOÂ
musi dodatkowo zbadaç, czy zachodzi którakolwiek z przes∏anek wymienio-
nych w art. 34 ust. 2 UOP.

W zale˝noÊci od wyników post´powania – RDOÂ wydaje albo postanowienie
uzgadniajàce decyzj´ g∏ównà, albo odmawiajàce takiego uzgodnienia. 

Uwaga! 

W przypadku przedsi´wzi´cia z grupy III warunków Êrodowiskowych nie
okreÊla decyzja Êrodowiskowa (jak to ma miejsce w przypadku przedsi´-
wzi´ç z grupy I i II). OkreÊla je postanowienie RDOÂ uzgadniajàce danà
decyzj´ inwestycyjnà wydawanà dla tego przedsi´wzi´cia.

Organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne musi wydaç decyzj´ zgodnà z warun-
kami Êrodowiskowymi okreÊlonymi w postanowieniu dokonanym przez RDOÂ.

Je˝eli uzgodnienie jest negatywne (RDOÂ odmawia uzgodnienia) organ pro-
wadzàcy post´powanie g∏ówne mo˝e wy∏àcznie odmówiç wydania decyzji.

1.10. SekwencyjnoÊç oceny habitatowej

W ka˝dym przypadku, w którym przeprowadza si´ ocen´ habitatowà (dla
planów i programów; dla przedsi´wzi´ç z I lub II grupy; dla przedsi´wzi´ç 
z III grupy) – musi ona zmierzaç do zbadania przes∏anek z art. 6 ust. 3 i 4
Dyrektywy Siedliskowej (art. 33 i 34 UOP).

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Poszczególne przes∏anki sprawdza si´ wed∏ug okreÊlonej kolejnoÊci (w sek-
wencjach ustalonych w przepisach). Mówiàc najproÊciej – ocen´ habitatowà
prowadzi si´, realizujàc stopniowo poszczególne jej etapy.

W poszczególnych etapach bada si´, czy: 

Etapy oceny realizuje si´ stopniowo (sekwencyjnie) – na ka˝dym etapie wery-
fikuje si´, czy zaistnia∏y przes∏anki negatywne. Je˝eli na danym etapie nie
wystàpi przes∏anka negatywna – ocena mo˝e zostaç zakoƒczona i mo˝e zostaç
wydana zgoda na realizacj´ przedsi´wzi´cia (np. je˝eli w I etapie stwierdzimy,
˝e nie wystàpi znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000 – mo˝e zostaç
wydana zgoda na przedsi´wzi´cie). 

Nie w ka˝dym przypadku wystàpi potrzeba przeprowadzenia wszystkich
czterech etapów oceny habitatowej. 

W przypadku stwierdzenia przes∏anki negatywnej – przechodzimy do kolej-
nego etapu (np. je˝eli stwierdzimy prawdopodobieƒstwo, ˝e wystàpi negatywny
wp∏yw na integralnoÊç obszaru Natura 2000 – przechodzimy do nast´pnego
etapu i badamy, czy brak jest alternatywnych wariantów analizowanego przed-
si´wzi´cia lub planu). 

Stwierdzenie na ka˝dym etapie oceny przes∏anki negatywnej oznacza brak
zgody na przedsi´wzi´cie.
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Etap pierwszy: Rozpoznanie (screening)

Rozpoznanie ma na celu analiz´ prawdopodobnych oddzia∏ywaƒ przedsi´-
wzi´cia lub planu na obszar Natura 2000, równie˝ w powiàzaniu z innymi
przedsi´wzi´ciami lub planami. W jego trakcie ocenia si´, czy:

1) w oparciu o stosowne dowody mo˝na obiektywnie stwierdziç, ̋ e prawdopo-
dobnie nie b´dà wyst´powa∏y znaczàce oddzia∏ywania na obszar Natura
2000;

2) informacje potwierdzajà lub sugerujà, ˝e znaczàce oddzia∏ywania sà praw-
dopodobne lub ˝e pozostaje na tyle wystarczajàca niepewnoÊç co do ich
wskazania, ˝e powinien zostaç przeprowadzony kolejny etap oceny habi-
tatowej – ocena w∏aÊciwa.

Na etapie rozpoznania udzia∏ spo∏eczeƒstwa jest mo˝liwy tylko w szerszym
znaczeniu, albo w formie czynnoÊci stron post´powania, albo, w przypadku
organizacji ekologicznych – poprzez dzia∏ania uczestnika na prawach strony.
Bioràc udzia∏ w screeningu, organizacja ekologiczna ma mo˝liwoÊç prezen-
tacji w∏asnego stanowiska oraz dowodów na jego poparcie – w kwestii oceny
istotnoÊci planowanych oddzia∏ywaƒ.

Etap drugi: Ocena w∏aÊciwa

Ocena w∏aÊciwa wchodzi w gr´ po stwierdzeniu prawdopodobieƒstwa wystà-
pienia istotnych oddzia∏ywaƒ. 

Jej przedmiotem jest oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia lub planu (w tym oddzia-
∏ywania skumulowane) na integralnoÊç obszaru Natura 2000. Ocena w∏aÊciwa
mo˝e si´ wydawaç powieleniem screeningu. Tak nie jest – w trakcie oceny
w∏aÊciwej znaczàce oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia analizowane jest pod kàtem
wp∏ywu na integralnoÊç obszaru Natura 2000 – celów ochrony obszaru (zacho-
wania korzystnego stanu ochrony kluczowych gatunków i siedlisk) oraz jego
kluczowych struktur i kluczowych funkcji. 

Mo˝e si´ okazaç, ˝e wystàpienie znaczàcego oddzia∏ywania planu lub przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000 (np. polegajàcego na zniszczeniu chronio-
nego siedliska przyrodniczego), nie naruszy jego integralnoÊci (siedlisko nie
jest kluczowe dla tego obszaru) i wówczas nie ma przeszkód do wyra˝enia
zgody na realizacj´ planu lub przedsi´wzi´cia. 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Je˝eli natomiast nie daje si´ wykluczyç negatywnego wp∏ywu na integralnoÊç
obszaru, w oparciu o zasad´ przezornoÊci nale˝y przyjàç, ˝e on wystàpi. Takie
samo za∏o˝enie jest wymagane równie˝ w sytuacji, gdy brak jest niezb´dnych
informacji lub dowodów na brak takiego oddzia∏ywania, a tak˝e gdy wystàpi∏a
znaczna ró˝nica zdaƒ odnoÊnie przedstawionych dowodów. 

Etap trzeci: Badanie rozwiàzaƒ alternatywnych

Stwierdzenie mo˝liwoÊci innych rozwiàzaƒ alternatywnych dla planowanego
przedsi´wzi´cia oznacza zmian´ lub poprawienie projektu. Sprawozdanie
podsumowujàce ten etap musi okreÊlaç analizowane warianty i ich wp∏yw na
obszar Natura 2000.

„Badanie rozwiàzaƒ alternatywnych wymaga, aby cele ochrony i status
obszaru Natura 2000 przewa˝a∏y nad jakimikolwiek rozwa˝aniami dotyczà-
cymi kosztów, opóênieƒ lub innych aspektów rozwiàzania alternatywnego.” 

„Ocena planów i przedsi´wzi´ç znaczàco oddzia∏ujàcych na obszary Natura
2000. Wytyczne metodyczne dotyczàce przepisów Artyku∏u 6(3) i (4) Dyrek-
tywy Siedliskowej 92/43/EWG.” Komisja Europejska 2002; przek∏ad polski:
WWF Polska 2005; Wytyczne dost´pne na: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf 

Etap czwarty: Badanie, czy za realizacjà planu lub przedsi´wzi´cia przema-
wiajà konieczne wymogi nadrz´dnego interesu publicznego oraz ocena Êrod-
ków kompensacyjnych 

Wymogi nadrz´dnego interesu publicznego mogà uzasadniaç decyzj´ o prze-
prowadzeniu przedsi´wzi´cia (mimo jego negatywnej oceny i braku alternatyw)
wy∏àcznie „z powodów zasadniczych”, tylko wtedy, kiedy korzyÊci z realizacji
inwestycji w sposób zdecydowany przewy˝szajà straty dla Êrodowiska (dla
obszaru Natura 2000). Dobrane Êrodki kompensacyjne muszà byç adekwatne
do zmiany w Êrodowisku, jakà spowoduje realizacja przedsi´wzi´cia, przede
wszystkim zaÊ – wykonalne i skuteczne.

Na etapach II-IV podmioty dzia∏ajàce na prawach strony oraz strony post´-
powania mogà, w szczególnoÊci za pomocà wniosków dowodowych (˝àdania
przeprowadzenia okreÊlonych dowodów, np. ogl´dzin, opinii bieg∏ego) oraz
sk∏adanych przez siebie dowodów (np. opinii ekspertów), wp∏ywaç bezpoÊrednio
na kierunek badania oraz weryfikacj´ stanowisk zajmowanych przez inwestora. 
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