
  
Dr hab. Maciej Przewoźniak  

 
  

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM 
  

  

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) 

LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA – PLEWISKA 

  
  
   
  

Poznań 14 czerwca 2016 r. 

 



GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 

  

1. Uwarunkowania prawne i istota OOŚ 

2. Raport o oddziaływaniu na środowisko 

3. Zagadnienie wariantów przedsięwzięcia 

4. Ochrona środowiska życia ludzi – ochrona przyrody 

5. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ 

6. Rola administracji państwowej 

 



1. UWARUNKOWANIA PRAWNE I ISTOTA OOŚ 

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  

- t. j. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 9 lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 353.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko  

- t. j. obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 

2015 r. Dz. U. poz. 71. 



Dwie kategorie przedsięwzięć podlegających OOŚ: 

Przynależność przedsięwzięcia do kategorii mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, nie świadczy, że jest ono szkodliwe dla środowiska lub dla 

zdrowia i warunków życia ludzi, ale że podlega wzmożonej kontroli 

administracji państwowej i samorządowej w procedurze OOŚ … 

• przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

 np. napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie 

mniejszym niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km 

 zawsze wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

• przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

 np. napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie 

mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione powyżej 

 może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

 



ISTOTA OOŚ 

Cele OOŚ:  

• ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego 

projektowania, w celu wykluczenia lub minimalizacji negatywnego  

oddziaływania na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia i dzięki temu: 

• zapewnienie korzystnych warunków środowiskowych życia ludzi 

• ochrona przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 

Istotą OOŚ jest zapobieganie potencjalnym zagrożeniom środowiska, w 

tym zagrożeniom zdrowia i warunków życia ludzi. 

ISTOTĄ OOŚ JEST PREWENCJA. 

Podstawowym dokumentem w procedurze OOŚ jest raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 



2. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Podstawowe zasady sporządzania raportu OŚ 

• kompleksowość oceny: 

- ocena oddziaływania na ludzi i na wszystkie elementy 

środowiska w ich  wzajemnych powiązaniach 

- ocena dla etapów budowy, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia 

• udokumentowanie: 

- stan środowiska  

- prognoza oddziaływania 

• obiektywizm: 

- sformalizowane metody oceny  

- prawo ochrony środowiska 

• wariantowość: 

- wariant proponowany przez wnioskodawcę 

- co najmniej jeden racjonalny wariant alternatywny 

• przezorność:  

- przy braku pewności w ocenie wnioski z zapasem 

bezpieczeństwa 



Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko 

1. Podstawy prawne 

2. Opis projektowanego przedsięwzięcia (warianty) 

ANALIZA STANU ŚRODOWISKA 

3. Struktura, stan sozologiczny i użytkowanie środowiska w rejonie lokalizacji 

przedsięwzięcia 

4. Formy ochrony przyrody w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia 

5. Dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia 

OCENA ODDZIAŁYWANIA 

6. Ocena oddziaływania na środowisko wariantów przedsięwzięcia 

6.1. Opis metod prognozowania 

6.2. Etap budowy  

- oddziaływanie na: 

• przypowierzchniowa warstwa litosfery i gleby 

• stosunki wodne i jakość wód 

• warunki klimatyczne  

• zanieczyszczenie powietrza 

• hałas  

• pole elektromagnetyczne 

• gospodarka odpadami 

• szata roślinna, grzyby, zwierzęta i siedliska 



• krajobraz 

• formy ochrony przyrody 

• dobra kultury i dobra materialne   

• ludność, w tym zdrowie i warunki życia 

6.3. Etap eksploatacji … 

6.4. Etap likwidacji przedsięwzięcia … 

7. Uzasadnienie wyboru wariantu do realizacji 

8. Diagnoza potencjalnie znaczących oddziaływań projektowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, w tym oddziaływań transgranicznych i 

skumulowanych oraz ich klasyfikacja 

ZALECENIA REALIZACYJNE 

9. Proponowane działania mające na celu zapobieganie lub zmniejszenie 

szkodliwych oddziaływań na środowisko i kompensację przyrodniczą 

10. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z projektowanym 

przedsięwzięciem i uwarunkowania ich minimalizacji 

11. Propozycja monitoringu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na 

środowisko 

DANE FORMALNE 

12. Wykaz trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 

13.  Wykaz źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia raportu 

STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 



Źródła informacji do sporządzenia raportu 

1. Inwentaryzacja terenowa:  

• przyroda 

• zagospodarowanie i uzbrojenie techniczne 

2. Rozpoznanie fizjograficzne, krajobrazowe i sozologiczne. 

3. Materiały dokumentacyjne nt. środowiska: 

• administracji państwowej (GDOŚ, RDOŚ, Lasy Państwowe, WKZ, …) 

• administracji samorządowej (wojewódzkiej, powiatowej i gminnej) 

• instytucji kontrolnych (WIOŚ, PWIS, PPIS) 

• innych instytucji 

4. Materiały publikowane nt. środowiska  

5. Materiały metodyczne nt. OOŚ (GDOŚ, publikacje) 

6. Akty prawa (prawo powszechne i miejscowe) 



Inwentaryzacja przyrodnicza 

1. Problematyka: 

• siedliska przyrodnicze (tzw. siedliska Natura 2000) 

• rośliny naczyniowe i mszaki  

• grzyby zlichenizowane (porosty) i makroowocnikowe  

• zwierzęta: 

 bezkręgowce 

 ryby (o ile wystąpią ich siedliska) 

 płazy 

 gady 

 ptaki 

 ssaki, w tym nietoperze 

2. Zakres terytorialny: pas terenu po 200/500 m w obie strony od osi linii 

3. Okres inwentaryzacji: rok fenologiczny 

4. Wykonawcy: zespół biologów różnych specjalności 



3. ZAGADNIENIE WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Racjonalne warianty alternatywne  

(racjonalne, czyli możliwe do realizacji w aspekcie uwarunkowań prawnych) 

Wariantowanie: 

 lokalizacja - całości lub części przedsięwzięcia 

 parametry techniczne przedsięwzięcia 

 technologia budowy 

 technologia eksploatacji 

 okres budowy 



4. OCHRONA ŚRODOWISKA ŻYCIA LUDZI – OCHRONA PRZYRODY 
  

Co jest ważniejsze – ludzie czy drzewa? 

Dobrem nadrzędnym jest człowiek – jego środowisko życia podlega przede 

wszystkim ochronie, ale to środowisko zależy m. in. od bioróżnorodności, a jej 

zachowaniu służy ochrona przyrody. 

Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997): 

Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się 

zasadą zrównoważonego rozwoju 

Ochrona środowiska życia ludzi i ochrona przyrody dopełniają się i stanowią 

nadrzędny interes społeczny 

Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 podlegają ochronie przed 

znaczącym, negatywnym oddziaływaniem jako dobro ogólnospołeczne. 

Oddziaływanie jest dopuszczalne, gdy brak rozwiązań alternatywnych. 



ochrona środowiska życia ludzi                              ochrona przyrody 

 

 

 

nadrzędny interes społeczny 



5. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCEDURZE OOŚ 
 

Szczegółowe regulacje zawiera 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. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy 

do jej wydania (RDOŚ w Poznaniu) zapewni możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego będzie przeprowadzał 

ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ w 

Poznaniu poda do publicznej wiadomości m. in. informacje o:  

• możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 

którym jest ona wyłożona do wglądu 

• możliwości składania uwag i wniosków 

• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków (pisemnie, ustnie do 

protokołu, elektronicznie), wskazując jednocześnie 21-dniowy (30-dniowy) 

termin ich składania  

RDOŚ w Poznaniu wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc 

pod uwagę m. in. wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. W 

uzasadnieniu decyzji poda informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski. 



6. ROLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia - linii 

elektroenergetycznej 2 x 400 kV Piła Krzewina–Plewiska na środowisko 

będzie prowadził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ wyda, po uzyskaniu 

opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, 

w szczególności w zakresie oddziaływania na ludność, w tym zdrowie i 

warunki życia ludzi. 

Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę w zakresie sieci 

przesyłowej, m. in. po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

jest Wojewoda Wielkopolski. 
  



 

Poznań, 14.06.2016        Dziękuję za uwagę 

Maciej Przewoźniak 


