
 
Program szkolenia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (przepisy prawa i wymagania 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020): 

Dzień I:  

1. Rejestracja 

2.  Powitanie uczestników szkolenia 

3. Rola oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym oraz podstawy prawne 
OOŚ w UE i w Polsce 

4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (w tym zmiany, które mają być wprowadzone 
po 01.01.2017 r.) 

5. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w tym ocena oddziaływania przedsięwzięć 
na obszary Natura 2000. Aspekty prawne wynikające z przepisów UE oraz polskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem kierunków zmian przepisów po 01.01.2017 r.: 

a) kryteria kwalifikacji przedsięwzięcia do przeprowadzenia OOŚ po zmianach przepisów 
(właściwość organów); 

b) procedura przeprowadzenia OOŚ, w tym udział: stron postępowania, społeczeństwa 
(czas trwania procedury udziału społeczeństwa przed i po zmianach przepisów), 
organów administracji (uwzględnienie nowych organów opiniujących po zmianach 
przepisów); 

c) dokumentacja OOŚ: w tym ramowa zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
raportu o oddziaływaniu na środowisko i poszczególnych decyzji administracyjnych 
(przed i po zmianach przepisów); 

d) nowy sposób ujęcia zagadnień związanych z porównaniem oddziaływania na 
środowisko wariantów planowanego przedsięwzięcia oraz określeniem działań 
minimalizujących negatywne oddziaływania; 

e) wymogi ramowej dyrektywy wodnej w ocenie oddziaływania na środowisko; 
f) wymogi dotyczące uwzględnienia kwestii: dotyczących zmian klimatu, oddziaływania 

na bioróżnorodność i krajobraz w ocenie oddziaływania na środowisko; 
g) wymogi odnośnie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym w zakresie 

odpowiedzialności organów administracji architektoniczno-budowlanej po zmianach 
od 01.01.2017 r.; 

h) mechanizm kar administracyjnych związanych z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach; 

i) minimalne kwalifikacje, jakie powinni posiadać autorzy dokumentacji OOŚ.  

6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w tym zmiany, które mają być 
wprowadzone po 01.01.2017 r.) 

7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

8. Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z ocenami oddziaływania na 
środowisko w tym najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko 

9. Warsztat podsumowujący – analiza dokumentacji związanej z procesem uzyskiwania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (przykłady kryteriów kwalifikacji przedsięwzięcia, 
rozpoznawanie błędów w dokumentacji środowiskowej np. w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach) 

10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 



 
 

Dzień II: 

1. Rola oceny oddziaływania inwestycji na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych, w 
tym uzasadnienie dlaczego IZ ma możliwość i obowiązek weryfikacji dokumentacji 
środowiskowej składanej w ramach wniosków o dofinansowanie projektów 

2.  Wytyczne w zakresie dokumentowania procesu OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie 
projektu – przedstawienie aktualnych wymagań dla instytucji 

3. Przykłady przedsięwzięć z rozporządzenia OOŚ i dyrektywy OOŚ pod kątem typów projektów w 
ramach konkursów (porównanie rozporządzenia OOŚ z załącznikiem I i II dyrektywy) 

4. Pojęcie przedsięwzięcia (w tym uwzględnianie instalacji z rozporządzenia OOŚ z 2010 r.) oraz 
klasyfikacja przedsięwzięć pod kątem wymagań ochrony środowiska i wymogów IZ RPO WK-P 
na lata 2014-2020: 

a) przedsięwzięcia infrastrukturalne lub nieinfrastrukturalne objęte załącznikami 
dyrektywy OOŚ lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar 
Natura 2000: 

 mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (gr. I) = obowiązek oceny 
wynika z mocy prawa; 

 mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (gr. II) = obowiązek 
oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny (screening); 

 inne, mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (gr. III) = 
obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny; 

b) przedsięwzięcia infrastrukturalne poza zakresem rozporządzenia OOŚ i dyrektywy 
OOŚ = brak obowiązku oceny; 

c) przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne poza zakresem rozporządzenia OOŚ i dyrektywy 
OOŚ = brak obowiązku oceny 

5. Dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych typów 
projektów: 

a) dla przedsięwzięć infrastrukturalnych lub nieinfrastrukturalnych objętych 
załącznikami dyrektywy OOŚ lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania 
na obszary Natura 2000; 

b) dla przedsięwzięć infrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ;  
c) dla przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ. 

6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 
przedstawienie wymagań dotyczących wypełnienia załączników dotyczących dokumentacji 
środowiskowej 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz Formularza wniosku o dofinansowanie projektu: 

a) Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu (sekcja D.1), 
b) Załącznik 2.1. Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko/obszary Natura 2000: 

 wymagane dokumenty w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, 

 wymagane dokumenty w przypadku braku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko; 

 wymagane dokumenty w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na obszary Natura 2000; 



 
 wymagane dokumenty w przypadku braku konieczności uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym wyłączenia przedsięwzięć z 
obowiązku dostarczenia jakiejkolwiek dokumentacji środowiskowej w 
ramach wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z Instrukcją 
wypełniania załączników);  

 wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja środowiskowa (m.in. 
kolejność wydawania decyzji administracyjnych, uzasadnienie decyzji, 
spójność dokumentacji, ramowa dyrektywa wodna, zmiany klimatu, 
oddziaływania skumulowane, udział społeczeństwa, elementy raportu OOŚ) 

c) Załącznik 2.2. Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ: 

 dla przedsięwzięć infrastrukturalnych lub nieinfrastrukturalnych objętych 
załącznikami dyrektywy OOŚ lub dla których przeprowadzono ocenę 
oddziaływania na obszary Natura 2000; 

 dla przedsięwzięć infrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ;  

 dla przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ 
d) Załącznik 2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

Natura 2000; 
e) Załącznik 2.4. Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę 

wodną; 
f) Załącznik 2.5. Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów 

oraz wycinki drzew i krzewów; 
g) Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, np. 

Ekspertyza przyrodnicza, Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące 
przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu przepisów dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków 

7. Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji środowiskowej oraz inne elementy, na które 
należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu i 
kompletowania dokumentacji środowiskowej 

8. Warsztat podsumowujący – analiza i ocena dokumentacji środowiskowej w ramach wniosku o 
dofinansowanie projektu – analiza przypadku: 

a) powiązanie informacji środowiskowych w różnych częściach wniosku o 
dofinansowanie projektu (formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z 
załącznikami); 

b) karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w 
ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 
na lata 2014-2020 - część OOŚ na podstawie przykładowego wniosku o 
dofinansowanie projektu 

9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania 

 

 


