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KIM JESTEŚMY 

Jesteśmy ekologami  

i inżynierami z ponad 20 

letnim doświadczeniem  

w projektowaniu, nadzorze  

i monitorowaniu inwestycji 
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KIM JESTEŚMY 

W 2012 roku powołaliśmy organizację ekologiczną, która chroniąc środowisko mówi 

językiem inwestorów - Fundację Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono 

Opracowaliśmy 7 rozdział „Białej 

Księgi Infrastruktury” poświęcony 

blokowaniu inwestycji za pomocą 

mechanizmów środowiskowych  
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POMAGAMY W EKO-ROZWOJU 

Polska 3.0 

http://www.polska-3-0.pl/
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Kaskada Dolnej Wisły w NATURZE 2000 to szansa  

czy zagrożenie rozwoju? 

Czy w roku 2016, w obliczu sporów na temat Natury 2000 i skutków 

wieloletniego blokowania przeprawy drogowej w Dolinie Rospudy, 

podpułkownik Ignacy Prądzyński miałby jakiekolwiek szanse, by zbudować 

Kanał Augustowski? 

 

Czy inni inwestorzy mają szansę zrealizować swoje cele np. poprawić bilans 

wody, bezpieczeństwo energetyczne z udziałem zasobów wody? 

 

 Czy z szansy „nowej reindustrializacji” będziemy mogli skorzystać przy 

obecnych uwarunkowaniach prawnych, w tym środowiskowych? 
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MECHANIZMY BLOKOWANIA INWESTYCJI 

1. Błędna implementacja zapisów Dyrektyw UE do prawa polskiego oraz brak 

sparametryzowanych normatywów dla zagadnień Natura 2000. 

 

2. Bezmyślne i nie eko-logiczne poddawanie się wszelkim zapisom  

o konieczności ochrony pewnych przedmiotów i celów Natura 2000 oraz wdrażanie 

Planów Zadań Ochronnych Natura 2000 w sposób mogący naruszać Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Bezmyślne wpisywanie zakazów i nakazów, których przestrzeganie  

w powiązaniu z innymi przepisami całkowicie paraliżuje inwestycje. 

 

4. Bezmyślne uleganie przez organy i Sądy szantażom niektórych „zielonych 

organizacji”, by stosować poradniki Komisji Europejskiej na równi z przepisami 

prawa. 

 

5. Brak oficjalnych, państwowych, zintegrowanych narzędzi inwentaryzowania,  

waloryzowania, i monitorowania zasobów Natura 2000. 
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RODZAJE OOŚ 

 

RODZAJE OOŚ 

plany 

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 
 

programy 
strategie 

Inwestycje 

mogące wpłynąć 

na przedmioty i 

cele ochrony 

Natura 2000 

III GRUPA 

Przedsięwzięcia 

mogące 

potencjalnie 

znacząco 

oddziaływać na 

środowisko 

II GRUPA 

 

 

Przedsięwzięcia 

mogące zawsze 

znacząco 

oddziaływać na 

środowisko 

I GRUPA 

koncepcje 

polityki 

Źródło: 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  (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) 
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Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

 

 Co na gruncie obowiązującego prawa oznacza słowo 

przedsięwzięcie?  

 Czy każda inwestycja to przedsięwzięcie? 

 Czy inwestycja nie będąca przedsięwzięciem wymaga oceny  

oddziaływania na środowisko?  

 Jak zbudowany jest system prawny, który jesteśmy zobowiązani 

stosować? 

 Jak ograniczać ryzyka środowiskowe planowanej inwestycji 

będącej przedsięwzięciem lub nie będącej przedsięwzięciem? 

 

1 MECHANIZM 

SYSTEM NIE JEST GOTOWY DO ZMIANY 
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Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko 

w Unii Europejskiej  

• Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne, zmieniona Dyrektywą Rady 97/11/WE i Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2003/35/WE (EIA) 

 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko (zmienionej w 2014 roku) 

 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, (SEA) 
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Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko 

w Unii Europejskiej i w systemie międzynarodowym ONZ 

• Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu 

niektórych planów i programów dotyczących środowiska oraz zmieniające Dyrektywy 

Rady: 2011/92/UE i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do 

sprawiedliwości, 

 

• Dyrektywa 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 

informacji dotyczących środowiska i uchylająca Dyrektywę Rady 90/313/EWG 

 

• Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, podpisana w 1991 r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę  

w 1997r., 

 

• Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska, podpisana w 1998 r. w Aarhus i ratyfikowana przez Polskę w 2001 r. 
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1 MECHANIZM C.D. 

„Przedsięwzięcie” wg. prawa krajowego: 

 
• zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na 

przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym 

również na wydobywaniu kopalin; 

 

• przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 

przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. 

 

„Przedsięwzięcie” wg. Dyrektywy EIA Unii Europejskiej to: 

 
„wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów oraz inne 

ingerencje w otoczenie  naturalne i krajobraz, włącznie z wydobywaniem 

surowców mineralnych”  

 

W Dyrektywie zakres definicji przedsięwzięcia jest szerszy niż w art. 3 ust. 1 pkt 13 

ustawy ooś! 

 

 

Art. 3 ust.1 pkt 

13 ustawy ooś 
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1 MECHANIZM C.D. 

 

 

Przykładowe przedsięwzięcia z Grupy I: 

- Porty lub śródlądowe drogi wodne pozwalające na żeglugę statków o nośności większej niż 

1350 t….. W rozumieniu ustawy z 21.12.2000 o żegludze śródlądowej   

- Zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania 

(gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody 

- Budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m  

 

Przykładowe przedsięwzięcia z Grupy II: 

- Porty lub śródlądowe drogi wodne, inne niż w/w w Grupie I 

- Przystanie śródlądowe: - dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie 

do uprawiania sportu lub rekreacji, o których mowa w ustawie z 21.12.2000 o żegludze 

śródlądowej - wykorzystujące linię brzegowa na długości większej niż 20 m.  

- Budowle przeciwpowodziowe… 

- Budowle piętrzące wodę inne niż w Grupie I, np. na wysokość pow. 1 m lub jeżeli w pobliżu 5 

km na tym samym cieku lub z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca 

- Kanały wg art. 9 ust 1 pkt 5 Prawa wodnego (szerokość dna co najmniej 1,5 m) 



13 

2 MECHANIZM 

Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko 

w Unii Europejskiej 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa), 

 

 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 

listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia), 
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2 MECHANIZM – NATURA 2000 

 

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000  
 

 

 

- Co to są przedmioty i cele Natura 2000? 

 

- Czy brak obszaru Natura 2000 zwalnia z oceny? 

 

- Jakie znaczenie ma istnienie korytarzy ekologicznych dla 

potrzeby oceny spójności i funkcjonalności obszarów Natura 

2000? 
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2 MECHANIZM C.D. 

PRZEDMIOTY OCHRONY NATURA 2000 

Dubelt: Gallinago media 

 – po polsku 

Dubelt: Gallinago media –  

po śródziemnomorsku 
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Zakazy, narzucone właścicielom często bez ich wiedzy. 
^Zakaz ingerowania w stosunki wodne polega na: 

-nie prowadzeniu działań skutkujących obniżeniem wód gruntowych 

 

* Zabrania się przeprowadzania gruntowych remontów dróg i innych prac ziemnych w  miejscach 

występowania gatunku leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum) 

Mechanizm 2 c.d. np.. PLH200024   

 

Ostoja Narwiańska PLH200024                                                                                                    

- Liczba nieruchomości objęta zakazami

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Naw ożenia Stosow ania

środków

ochrony roślin

Wypasu Wydobycia

piasku 

Pozyskiw ania

kopalin i

krzew ów

jałow ca 

Zakaz

ingerow ania

w  stosunki

w odne Kategoria zakazu

L
ic

z
b

a
 

d
z
ia

łe
k

/o
d

d
z
ia

łó
w Liczba oddziałów

Liczba działek



17 

Inne przykładowe zakazy dotyczące np. środkowej Wisły 

 

Realizacja Inwestycji „X” nie może spowodować nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły”, w szczególności nie może: 

- powodować istotnych zmian w położeniu zwierciadła wody, ani zmieniać 

reżimu hydrologicznego rzeki, 

- znacząco wpływać na warunki przepływu wielkich wód,  

- powodować zmian jakości wody w rzece Wiśle, 

- stanowić bariery migracyjnej dla ichtiofauny, 

- wywierać znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na roślinność 

nadbrzeżną w tym łęgową, 

- powodować nadmiernego zmętnienia wody, a tym samym obniżenia jej 

natlenienia, 

- prowadzić do zabezpieczania dna i brzegów rzeki poza terenem Inwestycji, 

- prowadzić do znaczącej erozji wgłębnej dna rzeki poniżej Inwestycji, 

- prowadzić do przerwania ciągłości korytarza ekologicznego zarówno w strefie 

wody, jak i terenów nadbrzeżnych. 

  

 

 

3 MECHANIZM BLOKOWANIA INWESTYCJI  

WYMOGI PARALIŻUJĄCE WSZELKIE INWESTYCJE 
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Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34 ustawy o ochronie przyrody, 

podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z 

innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

 

• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 

2000 lub 

 

• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

 

• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania 

z innymi obszarami. 

Art. 33 ust 1 

ustawy o 

ochronie 

przyrody 

3 MECHANIZM BLOKOWANIA INWESTYCJI C.D. 

WYMOGI PARALIŻUJĄCE WSZELKIE INWESTYCJE 
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Znacząco negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000 to działanie 

powodujące: 

 

• długotrwały spadek liczebności populacji, 

• zmniejszenie zasięgu gatunku, 

• zmniejszenie powierzchni siedliska, 

• strukturę zbiorowiska (skład gatunków), 

• bezpośrednie lub pośrednie zmiany w fizycznej jakości środowiska (w tym 

warunków hydrologicznych) lub siedliska przyrodniczego wewnątrz obszaru, 

• zmiany w spójności jednego lub kilku obszarów Natura 2000 (np. tworzące 

bariery ekologiczne pomiędzy obszarami, siedliskami lub zmniejszające zdolność 

obszaru do pełnienia „źródła” dla migrujących gatunków). 

3 MECHANIZM BLOKOWANIA INWESTYCJI C.D.  

WYMOGI PARALIŻUJĄCE WSZELKIE INWESTYCJE 
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4 MECHANIZM BLOKOWANIA INWESTYCJI   

NAIWNOŚĆ I BRAK WIEDZY W EGZEKWOWANIU „PRAWA” 
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4 MECHANIZM BLOKOWANIA INWESTYCJI   

NAIWNOŚĆ I BRAK WIEDZY W EGZEKWOWANIU „PRAWA” 

Ryc. 1 . Zestawienie liczby wydanych i oprotestowanych decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanych z oceną oddziaływania na środowisko dla inwestycji 

infrastrukturalnych przez RDOŚ w Białymstoku w latach 2008-2015 

0

1

2

3

4

5

6

7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba DUŚ wydanych z OOŚ

dla inwestycji infrastrukturalnych

w danym roku

Liczba złożonych odwołań od

DUŚ wydanych z OOŚ dla

inwestycji infrastrukturalnych w

danym roku

Źródło: Beata Gładkowska-Chocian, „Wpływ udziału społeczeństwa w procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko na rozwój inwestycji infrastrukturalnych”, na podstawie danych z 

RDOŚ w Białymstoku; Ekonomia i Środowisko (złożone do druku) 
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Czy każde oddziaływanie jest negatywne? - NIE 

Czy każde oddziaływanie jest znaczące?- NIE 

Czy każde oddziaływanie jest istotne?- NIE 

 

Czy potrafimy powyższe łatwo udowodnić? - NIE 

 

Nie istnieje wiarygodne, spójne źródło danych wyjściowych  

z informacjami o inwentaryzacji i waloryzacji 

środowiska. 

 

Nie istnieje akt prawny, w którym określono metody 

postępowania w sprawie inwentaryzacji waloryzacji  

i metodyki oceny wpływu przedsięwzięć na 

przedmioty i cele ochrony w obszarach Natura 2000. 

ISTOTA PROBLEMU 
5 MECHANIZM:  

BRAK WIEDZY I NARZĘDZI MOINITORINGU 
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ISTOTA PROBLEMU 
5 MECHANIZM:  

BRAK ZINTEGROWANEJ WIEDZY I NARZĘDZI 

MOINITORINGU 

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał Polskę za 

winną niewprowadzenia przepisów ramowej dyrektywy 

wodnej. 

 

KE zarzuciła Polsce m.in. niepełne i nieprawidłowe 

przeniesienie do zapisów prawa polskiego definicji zawartych 

w dyrektywie oraz niewywiązanie się z obowiązku 

monitorowania obszarów chronionych.  

 

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek 

monitorowania stanu wód powierzchniowych, podziemnych 

oraz obszarów chronionych poprzez utworzenie  

i stosowanie programów monitorowania” 
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1.Należy stworzyć zintegrowaną, państwową bazę danych  

o zasobach przyrodniczych, aktualnych inwentaryzacjach  

i waloryzacjach terenu w odniesieniu do określonych grup siedlisk i 

gatunków 

 

2.Należy skoordynować prace i scalić istniejące, publiczne bazy 

danych o środowisku 

 

by w efekcie:  

 

3.Posiadać zdolność określania wartości hipoteki środowiskowej 

obszaru planowanej inwestycji   

4.Właściwie określać czas niezbędny dla realizacji inwestycji 

 

JAK OGRANICZYĆ RYZYKA I USPRAWNIĆ PROCES 

INWESTYCYJNY 



25 

Dla potrzeb zbudowania zintegrowanego systemu należy 

powołać centrum koordynacji działań na rzecz: 

 

1. Uruchomienia ogólnopolskiego programu waloryzacji 

środowiska 

 

100 milionów dla Natury = 100 miliardów dla 

infrastruktury 

 

2. Uruchomienia ogólnopolskiego programu deregulacji 

procedur ocen oddziaływania na środowisko, by nie 

paraliżowały inwestycji i wynalazków 

 

 

JAK OGRANICZYĆ RYZYKA I USPRAWNIĆ PROCES 

INWESTYCYJNY 
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Dlaczego nie zrobią tego inwestorzy indywidualni? 

 

Koszt rzetelnej analizy środowiskowej  

bez szczegółowych badań pierwotnych to ok.  

1-3% wartości inwestycji, a z badaniami nawet 5% 

 

Ponadto badania prywatne nie rozwiązują problemu wiarygodności, 

spójności i aktualności danych, nie rozwiązują też problemu  

własności i udostępniania tych danych innym inwestorom 

 

 

JAK OGRANICZYĆ RYZYKA I USPRAWNIĆ PROCES 

INWESTYCYJNY 
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Waloryzacja terenu 

 

OGRANICZANIE RYZYK 
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OGRANICZANIE RYZYK 

Źródło: Andrzej Richling, Jerzy 

Solon Ekologia krajobrazu.   

Warszawa : Wydaw. Naukowe 

PWN, 1998.  

Indeks stabilności geobiocenoz 

– odporność na stres 

inwestycyjny 
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Korzyści z utworzenia zintegrowanej cyfrowej bazy 

danych zasobów i walorów przyrodniczych Polski 

1. Zmniejszenie kosztów  i czasu realizacji inwestycji 

2. Racjonalizacja wydatków (brak powielania badań w tych 

samych miejscach przez różnych inwestorów) 

3. Uzyskanie obiektywnych, niezależnych wyników pochodzących 

z państwowych zasobów danych 

4. Usprawnienie procedur uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i planowania strategicznego 

5. Zmniejszenie liczby i czasu protestów ze strony "zielonych 

organizacji„ 

6. Wykorzystanie na skalę masową innowacyjnych technologii,  

w tym lotniczych i satelitarnych  

7. Zharmonizowanie danych o środowisku rozproszonych  

w różnych instytucjach publicznych  

8. Zwiększenie zakresu i jakości współpracy biznesu z nauką 

 

 



30 

9. Wzrost wiedzy na temat bioróżnorodności w Polsce 

 

10. Łatwiejsze ustalenie "stanu zerowego" do raportów 

początkowych w postępowaniach o uzyskiwanie pozwolenia 

zintegrowanego lub procedurach zintegrowanych w przyszłości  

 

11. Usprawnienie procesów kompensacji ekologicznych i obniżenie 

ich kosztów. 

 

12. Uzyskanie innowacyjnych narzędzi kontroli i monitoringu 

zasobów środowiska 

 

13. Łatwiejsze szacowanie kosztów ochrony środowiska i naprawy 

szkód w środowisku.  

Korzyści z utworzenia zintegrowanej cyfrowej bazy 

danych zasobów i walorów przyrodniczych Polski 
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14. Lepsza pozycja negocjacyjna Polski przed Komisją Europejską 

w sprawie wywiązywania się z wymogów ochrony przedmiotów 

i celów Natura 2000 

 

15. Zwiększenie wiedzy na temat możliwości zmiany granic 

obszarów Natura 2000 oraz przedmiotów i celów ochrony 

Natura 2000 

 

16. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski 

 

17. Wzrost możliwości realizacji wielkich inwestycji 

infrastrukturalnych 

 

18. Realne oprzyrządowanie "Planu na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju„ tzw. „Planu Morawieckiego”  

Korzyści z utworzenia zintegrowanej cyfrowej bazy 

danych zasobów i walorów przyrodniczych Polski 
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