WŁAŚCIWE DEFINIOWANIE
ZNACZĄCEGO NEGATYWNEGO
ODDZIAŁYWANIA
Joanna Tomaszkiewicz
08.10.2015 r.

WŁAŚCIWE DEFINIOWANIE ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA

1. Zakres wykładu – znaczące oddziaływania
w ocenie oddziaływania na środowisko

2. Przedmiot zainteresowania – prognozowane
oddziaływania planu lub przedsięwzięcia
na środowisko

3. Czas akcji – przed przyjęciem dokumentu
strategicznego lub wydaniem zgody na
realizację przedsięwzięcia

W JAKIM CELU OKREŚLAĆ
ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA?
ETAP OOŚ

KLUCZOWE PYTANIA

SCREENIG

1. Czy mamy do czynienia z planem wymagającym oceny lub
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na
środowisko?
2. Czy mogą wystąpić znaczące oddziaływania na środowisko?

SCOPING

Które oddziaływania są najbardziej istotne dla danego planu
lub przedsięwzięcia i najbardziej znaczące dla jego otoczenia?

RAPORT
OOŚ/
PROGNOZA

1. Jakie są alternatywne rozwiązania realizacji planu lub
przedsięwzięcia – zróżnicowane pod kątem stwierdzonych
znaczących oddziaływań?
2. W jaki sposób można zminimalizować znaczące negatywne
oddziaływania na środowisko?
3. Czy istnieje potrzeba monitoringu realizacji
przedsięwzięcia?

DECYZJA

Czy decyzja o realizacji planu lub przedsięwzięcia może być
wydana biorąc pod uwagę prognozowane znaczące
oddziaływania?

CZY WŁAŚCIWE OKREŚLENIE ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA MA WPŁYW NA JAKOŚĆ PROCESU
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

POWODUJE, ŻE OOŚ
SKUPIA SIĘ NA
ISTOTNYCH
KWESTIACH
MERYTORYCZNYCH

WARUNKUJE
POPRAWNOŚĆ
FORMALNĄ
PODJĘTEJ DECYZJI

JAK OKREŚLIĆ,
CZY ODDZIAŁYWANIE MOŻE BYĆ

ZNACZĄCE?

JAK OKREŚLIĆ,
CZY ODDZIAŁYWANIE MOŻE BYĆ ZNACZĄCE?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Czy nastąpi istotna zmiana warunków środowiska?
Czy nowe obiekty wyróżniać się będą w istniejącym
otoczeniu?
Czy oddziaływanie będzie nietypowe dla danego
otoczenia lub wyjątkowo złożone?
Czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na rozległy
obszar?
Czy istnieje prawdopodobieństwo oddziaływań
transgranicznych?
Czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na dużą
liczbę osób?
Czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na elementy
środowiska przyrodniczego (np. zwierzęta, rośliny,
siedliska, elementy zagospodarowania)?
Czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na cenne
lub rzadkie elementy lub zasoby środowiska?

JAK OKREŚLIĆ,
CZY ODDZIAŁYWANIE MOŻE BYĆ ZNACZĄCE?
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Czy może dojść do naruszenia standardów jakości
środowiska?
Czy istnieje ryzyko oddziaływania na obszary,
tereny lub obiekty prawnie chronione?
Czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo
wystąpienia oddziaływania?
Czy oddziaływanie będzie długotrwałe?
Czy skutki będą raczej trwałe, a nie tymczasowe?
Czy oddziaływanie będzie miało charakter raczej
ciągły, a nie nieciągły?
Jeśli oddziaływanie będzie miało nieciągły
charakter, to czy będzie występowało z dużą
częstotliwością, a nie rzadko?
Czy skutki oddziaływania będą nieodwracalne?
Czy trudno będzie zlikwidować, zminimalizować lub
zrekompensować skutki oddziaływania?

LISTA SPRAWDZAJĄCA RAPORTU OOŚ
W ZAKRESIE OCENY ZNACZENIA ODDZIAŁYWAŃ

1. Czy omówiono znaczenie poszczególnych

przewidywanych oddziaływań, biorąc pod uwagę
ich zgodność z wymogami prawnymi oraz
liczebność, ważność i wrażliwość populacji?

2. W przypadku gdy oddziaływania oceniane są na
podstawie standardów lub wymogów prawnych,
czy zastosowano odpowiednie standardy
miejscowe, krajowe lub międzynarodowe oraz
stosowne wytyczne?

3. Czy wyjaśniono zrozumiale znaczenie
poszczególnych oddziaływań?

SZKODA W ŚRODOWISKU, JAKO SUGESTIA
DO KRYTERIÓW ZNACZENIA ODDZIAŁYWANIA
Ustawa szkodowa - przez szkodę w środowisku
rozumie się negatywną mierzalną zmianę stanu
lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną
w stosunku do stanu początkowego;
 Rozporządzenie MŚ – szkody w gatunkach
chronionych, w chronionych siedliskach
przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi;


SZKODA W ŚRODOWISKU, JAKO SUGESTIA
DO KRYTERIÓW ZNACZENIA ODDZIAŁYWANIA
Dyrektywa szkodowa – dodatkowo - szkody, których
negatywny wpływ na zdrowie ludzi został
dowiedziony, muszą być klasyfikowane jako poważne.
 Następujące szkody nie muszą być klasyfikowane
jako poważne:


negatywne zmiany, mniejsze od naturalnych wahań
uznawanych za normalne dla danego gatunku lub
siedliska,
 negatywne zmiany spowodowane naturalnymi
przyczynami lub wynikające z interwencji spowodowanej
normalnym zarządzaniem siedliskiem (…),
 szkody wyrządzone gatunkom lub siedliskom,
w odniesieniu do których ustalono, że zregenerują się one
w krótkim okresie czasu bez żadnej interwencji (…)


KONFLIKTY JAKO SUGESTIE
KRYTERIÓW ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA

CZY MOŻLIWE JEST ZDEFINIOWANIE
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO W POSTACI
JEDNOZNACZNEGO PRZEPISU

?

1)

bezpośredni i pośredni wpływ danego
przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia
ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki
ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
d) wzajemne oddziaływanie między
elementami, o których mowa w lit. a-ca
e) dostępność złóż kopalin

możliwości oraz sposoby zapobiegania
i zmniejszania negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu.
2)

2. W ramach oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
określa się, analizuje oraz ocenia
oddziaływanie (…) biorąc pod uwagę
także skumulowane oddziaływanie
z innymi przedsięwzięciami.

USTAWA OOŚ – ART. 62 UST. 1

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

a)
b)

ludność i zdrowie ludzkie;
różnorodność biologiczną ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków i siedlisk
chronionych na podstawie dyrektywy
92/43/EWG oraz dyrektywy 2009/147/WE;
c) grunty, gleby, wody, powietrze i klimat;
d) dobra materialne, dziedzictwo kulturowe
i krajobraz;
e) oddziaływanie między elementami,
o których mowa w lit. a) – d)

2. Wpływ, o którym mowa w ust. 1, na
elementy w nim określone obejmuje
spodziewany wpływ wynikający z
podatności przedsięwzięcia na
prawdopodobieństwo wystąpienia
wypadków lub katastrof istotnych dla
danego przedsięwzięcia

DYREKTYWA 2014/52/UE – ART. 3

1. Ocena oddziaływania na środowisko
polega na właściwym określeniu, opisaniu
i ocenie, dla każdego indywidualnego
przypadku, bezpośredniego i pośredniego
znaczącego wpływu przedsięwzięcia na:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego
przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie
i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki
ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
d) wzajemne oddziaływanie między elementami,
o których mowa w lit. a-ca
e) dostępność złóż kopalin

1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii
i katastrof naturalnych i budowlanych
2) możliwości oraz sposoby zapobiegania
i zmniejszania negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu.

2. W ramach oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
określa się, analizuje oraz ocenia
oddziaływanie (…) biorąc pod uwagę także
skumulowane oddziaływanie
z innymi przedsięwzięciami.

USTAWA OOŚ – ART. 62 UST. 1 PO ZMIANIE 2015

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

CZY POLSKI USTAWODAWCA
ZAUWAŻA POTRZEBĘ PODKREŚLANIA
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

?

ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA
W RAPORCIE OOŚ
Ustawa ooś w art. 66, ust. 1, pkt. 8 nakazuje
umieścić w raporcie ooś „opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia na środowisko” i tyle…
 Dyrektywa konsekwentnie stosuje
sformułowanie: „ewentualny znaczący wpływ”
oraz podkreśla, że wymagane mogą być
„informacje, które mają bezpośredni związek
z dojściem do uzasadnionej konkluzji na temat
znaczącego wpływu przedsięwzięcia na
środowisko”


ZABAWY JĘZYKOWE




ZNACZYĆ:
1. Być określonej treści, zawierać pewną treść
2. Mieć znaczenie, odgrywać ważną rolę
3. Kreślić na czymś znak, symbol, znakować
4. Stanowić znak, symbol czegoś

ZNACZĄCY:
1. Pełen ukrytego znaczenia, stanowiący aluzję do

czegoś, porozumiewawczy, wymowny
2. Mający duże znaczenie, odgrywający ważną rolę,
istotny, ważny

Z ISTOTY OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO WYNIKA, ŻE ABY
WŁAŚCIWIE ZDEFINIOWAĆ ZNACZĄCE

ODDZIAŁYWANIA
KAŻDY PRZYPADEK MUSI BYĆ
ANALIZOWANY INDYWIDUALNIE
W ODNIESIENIU DO STWIERDZONYCH
WARTOŚCI

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Joanna Tomaszkiewicz
08.10.2015 r.

