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Informacje ogólne – zakres dokumentacji środowiskowej
• Cześć F wniosku o dofinansowanie (WoD) pt. „Analiza oddziaływania na środowisko,

z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu

i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe”

• Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 Deklaracje właściwych organów (RDOŚ) – załącznik nr 1 oraz nr 2

 Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws oceny

oddziaływania na środowisko, zgodna z dyrektywą nr 2011/92/UE (ze zmianami)

– załącznik nr 6

 Oświadczenia wnioskodawcy – załącznik nr 6a (zakres), załącznik nr 6b

(trwałość), załącznik nr 6c (informacja dla GDOŚ)

 Studium Wykonalności, rozdział 7 - „Analiza oddziaływania na środowisko,

z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się i łagodzenia zmian

klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej”



ANALIZA ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO

Wzory dokumentów
• Dokumenty wskazane we wniosku o dofinansowanie:

 Załącznik nr 1 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów

Natura 2000 wraz z mapą w skali 1:100 000 (lub zbliżonej) – dokument wystawiany

przez właściwy RDOŚ

 Załącznik nr 2 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę

wodną – dokument wystawiany przez właściwy RDOŚ

• Dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków:

 Oświadczenie o zgodności zakresu rzeczowego decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym projektu (załącznik nr 6a)

 Oświadczenie o trwałości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik

nr 6b)

 Oświadczenie o niezaleganiu z przekazywaniem informacji (załącznik nr 6c)

 Zakres Studium Wykonalności
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Oświadczenie o zgodności zakresu rzeczowego decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym

projektu (Załącznik nr 6a)

• Wszystkie zadania/kontrakty obejmujące roboty budowlano-montażowe

(również te, które zdaniem wnioskodawcy nie stanowią przedsięwzięcia

w rozumieniu ustawy 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)

• Dla zadań, które zdaniem wnioskodawcy nie stanowią przedsięwzięcia,

w kolumnie dotyczącej oznaczenia decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, zamiast danych decyzji, należy wpisać „nie dotyczy”
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Informacje ogólne – ilość części F

• Odrębne części F dla każdego przedsięwzięcia (nie ma konieczności

powielania punktów, których treść się nie zmienia, należy jednak wskazać,

które punkty stanowią część wspólną dla wszystkich przedsięwzięć)

• Odrębne części F dla zadań/kontraktów obejmujących roboty budowlano-

montażowe, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy 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

• Wymagana spójność z informacjami podanymi w punkcie B.3.1
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Informacje ogólne – ilość części F (pkt. 25 Regulaminu)

• Do 10 przedsięwzięć - odrębne części F wypełnione w Generatorze

Wniosków o Dofinansowanie

• Dla kolejnych przedsięwzięć – wypełnione i podpisane części F jako

dodatkowy załącznik w GWD i w wersji papierowej (o ile dotyczy)
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F.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

• Realizacja opisanych w dokumentach strategicznych celów polityki

ochrony środowiska przez projekt, w szczególności pod względem

efektywnej gospodarki zasobami, zachowania różnorodności

biologicznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, odporności na

skutki zmian klimatu

• Zgodność projektu z zasadą ostrożności, zasadą działania

zapobiegawczego, zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie

u źródła oraz zasadą „zanieczyszczający płaci”
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F.2. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu

niektórych planów i programów na środowisko

• Określenie, czy projekt wynika z innego niż program operacyjny dokumentu

strategicznego oraz, czy plan/program podlegał strategicznej ocenie

oddziaływania na środowisko (pole wyboru TAK/NIE)

• Jeśli dany plan/program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na

środowisko – załączenie lub udostępnienie adresu internetowego do:

 streszczenia sporządzonego w języku nietechnicznym prognozy

oddziaływania na środowisko

 uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa

w postępowaniu
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F.3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

F.3.2 Kwalifikacja przedsięwzięcia

Określenie, czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:

 załącznikiem I do dyrektywy 2011/92/UE (jeśli TAK – przejście do

pytania F.3.3)

 załącznikiem II do dyrektywy 2011/92/UE (jeśli TAK – przejście do

pytania F.3.4)

 żadnym z powyższych załączników (jeśli TAK – wyjaśnienie kwalifikacji

przedsięwzięcia w punkcie F.3.2)
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F.3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
F.3.3 Projekt objęty załącznikiem I do dyrektywy 2011/92/UE

• Należy:

 załączyć streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ

 wskazać, gdzie znajduje się informacja dotycząca konsultacji z organami ochrony

środowiska, ze społeczeństwem oraz informacja na temat transgranicznej OOŚ, wraz

z dokumentacją w tym zakresie

 załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz właściwą w sprawie

decyzję wskazaną w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, wraz z informacją potwierdzającą

poprawne podanie decyzji do publicznej wiadomości

• Doprecyzowanie – Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich

uporządkowania w załączniku „Dokumentacja związana z przeprowadzonym

postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”
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F.3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

F.3.4 Projekt objęty załącznikiem II do dyrektywy 2011/92/UE
• Określenie, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko (pole wyboru

TAK/NIE)

• Jeśli zaznaczono TAK – załączenie dokumentów analogicznie jak wskazano

w pkt. F.3.3 dla przedsięwzięć objętych załącznikiem I do dyrektywy 2011/92/UE

• Jeżeli zaznaczono NIE – wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma

znaczących skutków środowiskowych i uznano, że brak jest konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz załączenie dokumentów

postępowania administracyjnego (zgodnie z wykazem w Zaleceniach dotyczących

zakresu wymaganych dokumentów i sposobu ich uporządkowania)
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F.3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

F.3.5. Zezwolenie na inwestycję
• Potwierdzenie, że rozpoczęcie robót budowlanych poprzedzone jest/będzie

stosowną procedurą zezwolenia na inwestycję

• „Zezwolenie na inwestycję” – zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do

uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest decyzja

budowlana (pozwolenie na budowę, inna z decyzji administracyjnych

kończących przygotowanie procesu inwestycyjnego, zgłoszenie robót

budowlanych)
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F.4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; ocena oddziaływania

na obszary Natura 2000

• Określenie, czy projekt może znacząco negatywnie wpłynąć na obszary,

które są lub mają być objęte siecią Natura 2000 (pole wyboru TAK/NIE)

• Jeżeli zaznaczono TAK – przedłożenie:

 decyzji właściwego organu oraz odpowiedniej oceny przeprowadzonej

zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej

 kopii standardowego formularza zgłoszeniowego dla Komisji

Europejskiej oraz opinii Komisji (jeżeli właściwy organ ustalił, że projekt

ma istotny negatywny wpływ na obszar Natura 2000)
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F.4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (ocena oddziaływania

na obszary Natura 2000)

• Jeżeli zaznaczono NIE – załączenie wypełnionej przez RDOŚ

deklaracji oraz mapy, na której wskazano lokalizację projektu

i obszarów Natura 2000 (Załącznik nr 1)

• Odpowiedź „NIE” – jeżeli nie istniało lub nie istnieje,

prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco oddziaływać na

obszary Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne

przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
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F.5. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki

wodnej

F.5.2 Zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub

zmiany poziomu części wód podziemnych

• Określenie, czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód

powierzchniowych, które pogarszają stan (pole wyboru TAK/NIE)

• Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK:

 przedstawienie oceny oddziaływania na jednolitą część wód i wyjaśnienie, w jaki

sposób spełniono warunki zgodnie z art.4 ust.7 ramowej dyrektywy wodnej

 wskazanie, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do

danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu

• Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE – załączenie wypełnionej przez RDOŚ deklaracji

(Załącznik nr 2)
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F.6 W stosownych przypadkach, informacje na temat

zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi

Informacje dotyczące dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków

komunalnych, dyrektywy ramowej ws odpadów, dyrektywy ws emisji

przemysłowych, i in.

F.7 Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia

lub skompensowania negatywnego oddziaływania na

środowisko

Wskazanie szacunkowego kosztu rozwiązań na rzecz zmniejszenia

lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko
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F.8 Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian

klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

• Przyczynienie się projektu do realizacji celów w zakresie zmian

klimatu zawartych w Strategii „Europa 2020”

• Informacje na temat wydatków związanych ze zmianą klimatu

(zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego KE

nr 215/2014)

• Uwzględnienie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu na etapie

przygotowania projektu (analiza opcji)

• Odporność projektu na zmianę klimatu i ocena ryzyka



ANALIZA ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO
F.8 Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian

klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Na podstawie danych z pkt D.2, E.3, F.2 – F.5 i pytań pomocniczych

wniosku, w szczególności należy opisać następujące kwestie:

 efekty zewnętrzne gazów cieplarnianych i koszty zewnętrzne

węgla (ślad węglowy)

 alternatywne rozwiązanie dotyczące mniejszego zużycia węgla

lub oparte na źródłach odnawialnych

 ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych,

w szczególności zagrożenie powodzią
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F.8 Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian

klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

 kwestie klimatyczne uwzględnione w analizie wariantów

 zgodność projektu ze Strategicznym Planem adaptacji dla

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

 rozwiązania przyjęte w ramach projektu w celu zapewnienia

odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę

klimatu (np. powodzie, wzrost temperatury i susze, intensywne

opady, burze i silne wiatry)
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F.8 Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian

klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Zachowanie spójności podawanych informacji pomiędzy punktem F.8 oraz

punktami:

 B.2.1 (wpływ na wydatki klimatyczne),

 D.2 Analiza wariantów (zastosowane w analizie opcji kryteria

klimatyczne, analiza i ocena opcji adaptacyjnych, ryzyko związane ze

skutkami zmiany klimatu poszczególnych wariantów, ocena podatności),

 D.3 Wykonalność wybranego wariantu (wykonalność wybranego

wariantu w kwestii skutków zmiany klimatu),

 E.3 Ocena ryzyka i analiza wrażliwości
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Załączniki – wersja elektroniczna

• Dokumenty związane z częścią F – w Załączniku nr 6 + czytelny spis

załączonej dokumentacji

• Dokumentacja skompensowana w formacie zip, oddzielnie dla każdego

przedsięwzięcia (odrębnie opisanego w części F); jednolity opis

załączników elektronicznych do wniosku

• Nazwy plików wskazujące na ich zawartość, bez polskich znaków

(niepowtarzalne nazwy)

• Mapy czytelne i zapisane w formacie jpg lub pdf



ANALIZA ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO
Gdzie znaleźć informacje

Dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków:

 Instrukcja do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

w ramach POIiŚ 2014-2020 (dodatkowo udostępniona

w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie jako pomoc

kontekstowa przypisana do formularza wniosku w systemie)

 Zalecenia dotyczące zakresu wymaganych dokumentów

i sposobu ich uporządkowania w Załączniku nr 6

pn. „Dokumentacja związana z przeprowadzonym

postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko”



ANALIZA ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO
Gdzie znaleźć informacje

• Dokumenty na portalu Klimada (klimada.mos.gov.pl):

 „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich

łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski

żywiołowe”

• Dokumenty na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-20102 (www.pois.gov.pl):

 synopsis przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski w zakresie klimatu i emisji

do powietrza, będące opisem aktów prawnych i dokumentów poza

legislacyjnych Unii Europejskiej, Polski i Umów Międzynarodowych, w których

zostały uregulowane kwestie klimatyczne:

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/synopsis-przepisow-

prawa-unii-europejskiej-i-polski-w-zakresie-klimatu-i-emisji-do-powietrza/
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Gdzie znaleźć informacje  

Dokumenty na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

 wytyczne sporządzone dla kierowników projektów: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation

_en.pdf

 wytyczne dotyczących oceny oddziaływania na

środowisko/strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów

inwestycyjnych (AKK)



Dziękuję za uwagę


