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PRAWO ENERGETYCZNE

Art. 19. ust. 1.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt załoŜeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (…)

Województwo pomorskie - wszystkie gminy posiadają opracowane 
załoŜenia do w/w planów – jedyne w kraju! załoŜenia do w/w planów – jedyne w kraju! 

ZrównowaŜona gospodarka gminy:
- rozwój energetyczny gminy
- rozwój gospodarczy gminy

- ochrona środowiska i zasobów naturalnych!



PROJEKT SEC-TOOLS 
(Sustainable Energy Communities – Tools)

ZRÓWNOWAśONA GOSPODARKA ENERGETYCZNA (ZGE) 
W SAMORZĄDACH LOKALNYCH –

Planowanie Energetyczne i Mechanizmy Finansowania

Projekt współfinansowany w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy

Czas trwania: styczeń 2006 – grudzień 2008

16 partnerów z 8 krajów europejskich



PROJEKT SEC-TOOLS

REZULTATY:

- opracowanie tzw. SEC-Toolbox czyli zestawu narzędzi dla ZGE 
- dostęp do narzędzi niezbędnych w procesie planowania energetycznego: 
� narzędzia prawne, 
� ekonomiczne, � ekonomiczne, 
� finansowe
� techniczne
� marketingowe

- Przewodnik od pomysłu do pomyślnej realizacji
- Projekty pilotaŜowe i przykłady dobrych praktyk 

www.sec-tools.net

www.bape.com.pl/sectools



STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

elementem zrównowa Ŝonego planowania

Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko niektórych planów i programów

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku

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



DOKUMENTY WYMAGAJ ĄCE OCENY

1) Projekty: koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju 
regionalnego

2) Projekty polityk, strategii, planów lub programów2) Projekty polityk, strategii, planów lub programów

- dotyczących przemysłu, energetyki , transportu, telekomunikacji, 
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,

- wyznaczających ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko,

- opracowywane przez organy administracji (niezaleŜnie od szczebla, 
nie tylko dokumenty wymagane przez ustawy)



MOśLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD OCENY

• W przypadku dokumentów z punktu 2) organ przygotowujący 
dokument moŜe

- w porozumieniu w Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i 
inspektorem sanitarnym,

- uwzględniając uwarunkowania z art. 49,

- odstąpić od oceny, gdy realizacja dokumentu nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko,

• Dotyczy to tylko dokumentów:

- stanowiących niewielkie modyfikacje istniejących planów/programów 
albo

- dotyczących obszarów w granicach jednej gminy



PROCEDURA

Ustalenie czy dany dokument wymaga oceny (opcjonalnie)

Ustalenie zakresu prognozy

Wykonanie prognozy

Poddanie projektu dokumentu, wraz z prognozą, 
procedurze udziału społeczeństwa oraz opinii właściwych organów

Rozpatrzenie uwag i wniosków społeczeństwa, 
ustaleń prognozy oraz opinii właściwych organów

Przyjęcie dokumentu uwzględniającego ustalenia prognozy 
oraz rezultaty uwag, wniosków i opinii

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznego dokumentu 
wraz z uzasadnieniem



„UZASADNIENIE” DOKUMENTU

Do przyjętego dokumentu dołącza się pisemne podsumowanie 
zawierające „uzasadnienie” wyboru przyjętych alternatyw i informacje o 
sposobie wykorzystania (art. 55 ust. 3):

- ustaleń prognozy,

- opinii organów ochrony środowiska i zdrowia,

- wyników udziału społeczeństwa,

- wyników konsultacji transgranicznych – jeśli były,

- informacji o metodach i częstotliwości prowadzenia analizy realizacji 
postanowień dokumentu



OOŚ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wady harmonizacji prawa polskiego i prawa wspólnotowego:
Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(„dyrektywa OOŚ”);

Najczęstsze błędy:Najczęstsze błędy:
- Brak dowodów screeningu – czyli odniesienia się do uwarunkowań z 

art. 63 Ustawy ooś 
- Brak lub nieskomentowana procedura udziału społecznego i/lub 

podania do publicznej wiadomości
- Ograniczenie wariantowania do wariantu realizacji oraz 

niepodejmowania przedsięwzięcia



OOŚ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Aneks I i II Dyrektywy 85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/WE 

Rozporządzenie RM z 09.11.2004 r. 
określające rodzaje przedsięwzięć, dla których OOŚ jest wymagana

Aneks II Dyrektywy § 3 Rozporządzenia

Urządzenia przemysłowe do Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub i nne instalacje 

Termomodernizacja nie wymaga przeprowadzenia OOŚ.

Urządzenia przemysłowe do 
produkcji energii, pary i gor ącej 
wody 

Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub i nne instalacje 
do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektry cznej lub 
cieplnej o mocy cieplnej nie ni Ŝszej ni Ŝ 25 MW, a przy stosowaniu 
paliwa stałego, w tym biomasy – nie ni Ŝszej ni Ŝ 10 MW

Urządzenia do produkcji wodnej 
energii elektrycznej

Elektrownie wodne o mocy nie ni Ŝszej ni Ŝ 2,5 MW

Urządzenia wykorzystuj ące sił ę 
wiatru do produkcji energii 
elektrycznej

Instalacje wykorzystuj ące sił ę wiatru do produkcji energii o 
całkowitej wysoko ści nie ni Ŝszej ni Ŝ 30 m



PRZECIWDZIAŁANIE NIEZGODNOŚCIOM

Wytyczne Minister Rozwoju Regionalnego 
z 3 czerwca 2008r. oraz 5 maja 2009r.
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych
www.mrr.gov.pl (Zakładka: obowiązujące wytyczne)

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 

Podejście formalistyczne – ścisłe wypełnienie wymagań formalnych i 
proceduralnych 
„czego nie ma w uzasadnieniu, tego organ nie analizował”



Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wymagane dokumenty:

1. Załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z dokumentacją 
postępowania)
W przypadku, gdy przedsięwzięcie nie jest sklasyfikowane w Aneksie I ani Aneksie II 
Dyrektywy (§2 lub §3 Rozporządzenia) naleŜy załączyć Kartę Informacyjną 
Przedsięwzięcia wraz z oświadczeniem

3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000 (RDOŚ) – nie dotyczy przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych



Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

- zweryfikowanie czy w ramach RPO WP środki będą wydatkowane 
zgodnie z przepisami wspólnotowymi,

- zapobieganie zwrotom środków finansowych po zrealizowaniu 
inwestycji,inwestycji,

- moŜliwość naprawy ewentualnych błędów w postępowaniu ooś

ekonsultacje_oos@woj-pomorskie.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ludmiła WachLudmiła Wach

MenadŜer ds. Zrównowa Ŝonego RozwojuMenadŜer ds. Zrównowa Ŝonego Rozwoju

Departament Programów Regionalnych UMWPDepartament Programów Regionalnych UMWP


