Rozdział II. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla instalacji OZE
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji, jaką należy
uzyskać przed przystąpieniem do realizacji planowanego przedsięwzięcia OZE. Decyzja
ta ma kluczowe znaczenie – jeżeli planowana inwestycja nie będzie spełniać wymogów
środowiskowych, nie będzie można jej zrealizować.

1. Rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla instalacji OZE
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pełni rolę prejudycjalną wobec decyzji
wskazanych w art. 72 ust. 1 ŚrodInfU. Wynika to również z art. 72 ust. 3 ŚrodInfU,
zgodnie z którym decyzja ta jest dołączana do wniosków o wydanie kolejnych decyzji
inwestycyjnych1. Na prejudycjalną rolę decyzji środowiskowej wielokrotnie wskazywano
w orzecznictwie.
Orzecznictwo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter „rozstrzygnięcia wstępnego” względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i pełni wobec niego funkcję prejudycjalną (wyr. NSA w Warszawie z 13.12.2012 r., II OSK 1483/11, Legalis).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem następujących decyzji inwestycyjnych, wymaganych na dalszym etapie inwestycji z zakresu
OZE (art. 72 ust. 1 ŚrodInfU):
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych
na podstawie PrBud,

1 B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010.
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2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie PlanZagospU,
3) zgłoszeniem budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszeniem zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie PrBud.

2. Przedsięwzięcia OZE a oddziaływanie na środowisko
2.1. Pojęcie przedsięwzięcia
Przed przystąpieniem do procedury pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy określić, czy jest ona potrzebna dla planowanego przedsięwzięcia
OZE. Wystąpienie o decyzję jest konieczne wyłącznie dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Nie jest więc wymagane dla wszystkich planowanych przedsięwzięć, a jedynie dla tych, które zostały zaliczone do grupy przedsięwzięć mogących
oddziaływać na środowisko.
Przez przedsięwzięcie rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie również wtedy, gdy są realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ŚrodInfU).
Orzecznictwo
Powiązaniem technologicznym jest taki związek pomiędzy inwestycjami, który powoduje, że
wspólnie tworzą zorganizowaną całość w postaci jednej spójnej infrastruktury ukierunkowanej
na ten sam cel gospodarczy. Powiązanie, o jakim mowa w tym przepisie, dotyczy również przedsięwzięć tego samego rodzaju i wykorzystujących tę samą technologię, choćby planowanych przez
różne podmioty prawa (wyr. WSA w Rzeszowie z 25.3.2014 r., II SA/Rz 185/14, Legalis).

Regulacje dotyczące powiązań technologicznych przedsięwzięć oraz zawarte w ustawowej definicji „przedsięwzięcie” wskazanie, że przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikowane są jako jedno przedsięwzięcie, nawet gdy są realizowane przez inne
podmioty, ma na celu uniknięcie dzielenia przedsięwzięć w celu uniknięcia konieczności pozyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, czy też przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Pojęcie to znane jest w literaturze jako salami slicing (ang.). Tłumacząc termin wprost, zwrot ten oznacza „krojenie salami na plastry”.
Na gruncie ŚrodInfU termin salami slicing opisuje praktykę sztucznego, wymuszonego
dzielenia przedsięwzięć na dwa lub więcej mniejszych zamierzeń, w celu uniknięcia konieczności uzyskania oceny oddziaływania na środowisko. Każde z wydzielonych, mniejszych zamierzeń nie będzie samo kwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko, ponieważ nie spełnia parametrów nakazujących przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko. Wydzielenie takie jest jednak sztuczne i ma właśnie
na celu uniknięcie przeprowadzenia tej oceny. Podział przedsięwzięć w celu uniknięcia
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przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może mieć również formę wydzielenia etapów planowanej inwestycji.
Przykład
Dzielenie przedsięwzięć dotyczy najczęściej elektrowni fotowoltaicznych. W ich przypadku decyzja środowiskowa jest wymagana, gdy zajmują one obszar ponad 1 ha. Zdarza się jednak, że
w celu uniknięcia oceny oddziaływania na środowisko jedno przedsięwzięcie w zakresie fotowoltaiki dzielone jest na dwa mniejsza, np. zamiast elektrowni fotwoltaicznej, która zajmuje powierzchnię 1,5 ha, inwestor pozornie buduje dwie mniejsze elektrownie, o powierzchni 0,75 ha każda.

2.2. Podział przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Przedsięwzięcia, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dzieli się na dwie podstawowe grupy:
1) przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
2) przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Podział przedsięwzięć przedstawiono na schemacie 1.
Schemat 1. Podział przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko to grupa przedsięwzięć, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe
będzie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.
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Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko to grupa
przedsięwzięć, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie możliwe również bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. To,
czy dla danego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
będzie konieczne, zależy od decyzji organu prowadzącego postępowanie w tej sprawie.
W praktyce przedsięwzięcia zaliczone do tej grupy powodują sporo problemów.
Ważne
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawsze należy wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. To, że dla danego przedsięwzięcia może
nie być konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, nie oznacza, że nie jest
konieczne uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Schemat 2. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku decyzji wydawanej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływających
na środowisko

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne dla każdego typu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia te określono w ZnaczOddziałŚrodR, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 60 ŚrodInfU. W § 2
ZnaczOddziałŚrodR wskazano przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, czyli przedsięwzięcia zawsze wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W § 3 ZnaczOddziałŚrodR określono przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko będzie każdorazowo oceniana indywidualnie.

2.3. Przedsięwzięcia OZE mogące zawsze znacząco
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Do przedsięwzięć OZE mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono tylko instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane
na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 ZnaczOddziałŚrodR).
Uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z procedurą oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko będzie więc konieczne zawsze w przypadku:
1) elektrowni wiatrowych na lądzie, których łączna moc nominalna jest nie mniejsza
niż 100 MW,
2) morskich elektrowni wiatrowych.
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Do przedsięwzięć OZE mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono:
1) elektrownie wodne (§ 3 ust. 1 pkt 5 ZnaczOddziałŚrodR);
2) pozostałe elektrownie wiatrowe (§ 3 ust. 1 pkt 6 ZnaczOddziałŚrodR) inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:
a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 OchrPrzyrodU z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń
sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,
b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6
ZnaczOddziałŚrodR);
3) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, a więc biogazownie, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu PrEnerg o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§ 3 ust. 1 pkt 45 ZnaczOddziałŚrodR);
4) elektrownie fotowoltaiczne, a więc zgodnie z nazewnictwem użytym
w ZnaczOddziałŚrodR zabudowę systemami fotowoltaicznymi, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 OchrPrzyrodU, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 OchrPrzyrodU,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez
obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia (§ 3 ust. 1 pkt 52 ZnaczOddziałŚrodR),
Formy ochrony przyrody, do których nawiązuje ZnaczOddziałŚrodR, to (art. 6 ust. 1
pkt 1–5, 8 i 9 OchrPrzyrodU):
1) parki narodowe,
2) rezerwaty przyrody,
3) parki krajobrazowe,
4) obszary chronionego krajobrazu,
5) obszary Natura 2000,
6) użytki ekologiczne,
7) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza
się również przedsięwzięcia:
1) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 ZnaczOddziałŚrodR i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 ZnaczOddziałŚrodR;
2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebu13
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dowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie
osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone (§ 3 ust. 2
ZnaczOddziałŚrodR);
3) niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych
w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych; przepis stosuje się, o ile ŚrodInfU
nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
oraz, o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych
przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie
ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia (§ 3 ust. 3 ZnaczOddziałŚrodR).

3. Organy właściwe do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
W art. 75 ust. 1 ŚrodInfU wskazano pięć organów, mogących być właściwymi do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Są to:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ),
2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
3) starosta,
4) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
5) wójt, burmistrz, prezydent miasta.
W przypadku przedsięwzięć OZE decyzja będzie wydawana przez dwa z wyżej wymienionych organów, a mianowicie albo przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
W praktyce organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest najczęściej wójt
(burmistrz lub prezydent miasta – w dalszej części publikacji, gdy użyte będzie słowo
wójt, należy przez to rozumieć również burmistrza lub prezydenta miasta). Wójt jest bowiem właściwy w tych wszystkich przypadkach, w których wydanie decyzji środowiskowej nie zostało zastrzeżone dla innego organu.
Drugim najczęściej występującym organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest właściwy miejscowo RDOŚ. Będzie on zawsze organem właściwym do wydania
decyzji środowiskowej dla elektrowni wiatrowych (art. 75 ust. 1 pkt 1 ppkt r ŚrodInfU).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest też organem właściwym, gdy planowane
przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane, chociażby częściowo, na terenach zamkniętych w rozumieniu PrGeodKart. Tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym
ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji (art. 2 ust. 9 PrGeodKart).
Decyzja określa również granice terenu zamkniętego. Tereny zamknięte niezbędne dla
obronności państwa wskazano w TerObronR. Wykazy działek, które położone są na te-
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renach zamkniętych ze względu na obronność kraju, zamieszczono w dziennikach urzędowych MON.
Za tereny zamknięte uznana została również większość terenów kolejowych, w tym
także niektóre już nieczynne tereny kolejowe. Wykaz terenów zamkniętych ze względu
na przebieg przez nie linii kolejowych określany jest decyzją ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Decyzje te publikowane są w dziennikach urzędowych danego ministerstwa.
W praktyce właściwość RDOŚ ze względu na realizację inwestycji na terenie zamkniętym
nie wynika z tego, że większość tej inwestycji jest realizowana na terenie zamkniętym.
Często, np. w przypadku elektrowni wiatrowych, jedynie mały fragment planowanego
przedsięwzięcia (np. linii elektroenergetycznej) krzyżuje się z terenem kolejowym. Aby
ustalić właściwość RDOŚ, nie ma znaczenia, jak duży proporcjonalnie fragment przedsięwzięcia będzie realizowany na terenie zamkniętym. Organem właściwym w takiej sytuacji dla całego przedsięwzięcia zawsze będzie RDOŚ (art. 75 ust. 6 ŚrodInfU).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest również organem właściwym w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, a więc w przypadku morskich elektrowni wiatrowych również RDOŚ będzie organem właściwym do wydania decyzji. Dotyczy to również realizacji przedsięwzięcia chociażby częściowo znajdującego
się na obszarze morskim – organem właściwym dla całego przedsięwzięcia jest RDOŚ
(art. 75 ust. 7 ŚrodInfU).

4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zasady jest wszczynane na wniosek podmiotu planującego inwestycję OZE. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia wskazane w art. 73 ust. 2 ŚrodInfU (przedsięwzięcia, dla których wymagana jest
decyzja o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów).
W ŚrodInfU nie zawarto szczegółowych wymagań co do treści wniosku o wydanie decyzji. Wniosek ten powinien więc spełniać ogólne wymogi z art. 63 KPA, a zatem zawierać
co najmniej:
1) określenie treści żądania (w wypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie to żądanie wydania decyzji środowiskowej),
2) wskazanie osoby, od której pochodzi – a więc podmiotu planującego przedsięwzięcie OZE, wraz z jego adresem.
Ważne
W art. 73 ust. 3 ŚrodInfU wskazano, że wzór wniosku zostanie określony przez ministra właściwego
ds. środowiska w formie dokumentu elektronicznego. Do chwili wydania tej publikacji wzór taki
nie został jednak określony.
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Przygotowanie wniosku (dokumentu, który musi spełnić ustawowe minimalne wymagania) nie nastręcza wielu trudności. Bardziej skomplikowane jest poprawne skompletowanie załączników do tego wniosku.
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć:
1) kartę informacyjną przedsięwzięcia OZE,
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia OZE na środowisko,
3) mapę ewidencyjną,
4) mapę terenu planowanego przedsięwzięcia OZE,
5) wypis z ewidencji gruntów,
6) wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów,
8) analizę kosztów i korzyści.
Podstawowymi załącznikami do wniosku o wydanie decyzji są karta informacyjna przedsięwzięcia albo raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ).
Załączenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko już na etapie składania wniosku jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale nie w każdej sytuacji. W przypadku przedsięwzięć zaliczonych
do tej grupy możliwe są dwie opcje:
1) załącznikiem do wniosku jest raport OOŚ,
2) załącznikiem do wniosku jest karta informacyjna przedsięwzięcia – jeżeli strona
decyduje, że na podstawie art. 69 ŚrodInfU chce wystąpić do organu o ustalenie
zakresu raportu OOŚ.
Ważne
W większości postępowań załącznikiem do wniosku jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Zawsze stanowić będzie załącznik dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie załącznikiem, jeżeli wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

5. Postępowanie po złożeniu wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Scoping
i screening
Wydanie decyzji środowiskowej może nastąpić po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko lub bez jej przeprowadzania. Będzie to zależeć od tego, do jakiej grupy
zaliczone zostało przedsięwzięcie OZE.
W przypadku przedsięwzięć OZE mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko decyzja środowiskowa jest wydawana tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu
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oceny oddziaływania na środowisko. Przebieg postępowania dla tej grupy przedsięwzięć
różni się w zależności od tego, czy wnioskodawca jako załącznik do wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czy też kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpił o określenie zakresu raportu.
Jeżeli wnioskodawca przedkłada jako załącznik raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, organ przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli natomiast do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia
i występuje o określenie zakresu raportu, postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
1) najpierw organ prowadzący postępowanie występuje do organów współdziałających o określenie zakresu raportu, a następnie wydaje postanowienie określające
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia OZE na środowisko – procedura
ta nazywana jest scopingiem,
2) następnie przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, zakończona
wydaniem decyzji środowiskowej.
W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również
przebiega etapowo:
1) wnioskodawca występuje z wnioskiem o wydanie decyzji; następnie, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień, organ prowadzący postępowanie stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub też wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, a następnie wydaje decyzję środowiskową – procedura ta nosi nazwę screeningu,
2) przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko zakończona wydaniem
decyzji środowiskowej.
Jak widać, w zależności od tego, do której grupy zalicza się przedsięwzięcie, przebieg
procedury różni się tylko na jej pierwszym etapie. Samo przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przebiegać będzie zawsze tak samo, niezależnie od tego, do której
grupy przedsięwzięcie zostało zaliczone.

6. Określenie zakresu raportu dla przedsięwzięć OZE
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Określenie zakresu raportu dla przedsięwzięć OZE mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymaga wcześniejszej analizy danych dotyczących planowanego
przedsięwzięcia OZE, które wnioskodawca określił w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
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Rozdział II. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji OZE
W przypadku przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko
możliwe są dwie drogi postępowania:
1) do wniosku o wydanie decyzji wnioskodawca dołącza raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, a następnie przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko,
2) do wniosku wnioskodawca dołącza kartę informacyjną przedsięwzięcia i wnioskuje o ustalenie zakresu raportu; procedura OOŚ przeprowadzana jest wówczas
po ustaleniu zakresu raportu.
Złożenie wniosku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko (scoping) co do zasady jest fakultatywne – wnioskodawca może, ale nie
musi wystąpić o zakres raportu. Wyjątek dotyczy przedsięwzięć mogących transgranicznie oddziaływać na środowisko – dla nich określenie zakresu raportu zawsze będzie obowiązkowe (art. 69 ust. 2 ŚrodInfU).
Wniosek ma na celu dostosowanie treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który wnioskodawca musi złożyć na dalszym etapie postępowania, do realiów
danego przedsięwzięcia. Będzie to możliwe dzięki informacjom zawartym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, które wstępnie określają kształt przedsięwzięcia.
Przed określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej musi zasięgnąć opinii organów współdziałających. Organami tymi w przypadku przedsięwzięć OZE będą (art. 70 ust. 1
ŚrodInfU):
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
2) organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z podziałem wskazanym w art. 78
ŚrodInfU),
3) organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w PrWod,
4) dyrektor Urzędu Morskiego – tylko w przypadku przedsięwzięć realizowanych
na obszarach morskich.
Organy te wydają opinie co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jest to najluźniejsza, niewiążąca forma współdziałania. Organ prowadzący postępowanie nie jest związany opiniami organów współdziałających i może ustalić zakres
raportu odmiennie niż zakres wskazany w wydanych opiniach.
Wydanie opinii następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania:
1) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko następuje
w postanowieniu wydanym przez organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii i uzgodnień. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
Określając zakres raportu, organ może ograniczyć jego treść i odstąpić od wymagań co
do następującej treści raportu (art. 68 ust. 2 ŚrodInfU):
1) opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia uwzględniającego dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę
naukową,
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2) przedstawienia zagadnień w formie graficznej,
3) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
4) przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności
na formy ochrony przyrody, o których mowa w OchrPrzyrodU, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które
mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie.
Wskazane powyżej ograniczenia co do treści raportu nie będą dotyczyć dróg publicznych
oraz linii kolejowych, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto organ może wskazać:
1) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,
2) zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować
przedsięwzięcie OZE, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające
szczegółowej analizy,
3) zakres i metody badań.
Określenie zakresu raportu powinno mieć charakter racjonalizujący i ukierunkowujący
jego sporządzenie. Zakres raportu wskazany w art. 66 ŚrodInfU jest bardzo szeroki
i ogólny, ponieważ jest przeznaczony dla różnych planowanych przedsięwzięć, które
w odrębny sposób będą oddziaływać na środowisko.
Po złożeniu przez wnioskodawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia organ ma już
pewne informacje na temat planowanego przedsięwzięcia OZE. Na ich podstawie może
wstępnie określić możliwe oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, np. te charakterystyczne dla danego typu przedsięwzięć, oraz warunki środowiskowe panujące na obszarze, na którym przedsięwzięcie OZE będzie realizowane.
Przepis art. 68 ŚrodInfU daje organowi instrument, dzięki któremu może wpływać
na treść raportu tak, aby odzwierciedlał on istotne informacje na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Pozwala też na modyfikację jego treści i dostosowanie jej do faktycznego kształtu przedsięwzięcia OZE. Nawet jeżeli przedsięwzięcia
są tego samego typu, to mogą być realizowane w całkiem innych realiach, np. inne parametry przedsięwzięcia z punktu widzenia ochrony środowiska będą istotne, gdy przedsięwzięcie realizowane jest na terenach miejskich, inne, gdy na przemysłowych, a jeszcze
inne, gdy zlokalizowane jest ono w pobliżu obszarów chronionych.
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