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Część A, rozdz. 1: Prezentacja projektu

1 Prezentacja projektu
Dyrektywa 2001/42/EG Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej dotycząca oceny
oddziaływania na środowisko określonych planów i programów wymaga (najpóźniej poczynając od roku
2004) od wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzenia tzw. „Strategicznej oceny
1
oddziaływania na środowisko“ (SOOŚ). Celem SOOŚ jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
środowiska pod względem wspierania trwałego rozwoju oraz przyczynienie się do uwzględnienia kwestii
ekologicznych przy opracowaniu i przyjęciu planów i programów.
W Niemczech SOOŚ stanowi nowy instrument, podczas gdy krajowe przepisy obowiązujące w Polsce
oraz w Czechach juŜ od dłuŜszego czasu przewidują porównywalne instrumenty. Polska oraz Czechy
dysponują tym samym pewnymi doświadczeniami na tym pole, jednak równieŜ nowy jest wymóg
ewentualnego inicjowania w ramach postępowania transgranicznego. W chwili obecnej w Wolnym Kraju
Saksonii dokonuje się aktualizacji krajowego planu rozwoju na rok 2003. Oznacza to równieŜ
przeprowadzenie po raz pierwszy Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Partnerami projektowymi byli Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego im. Leibniza, Regionalny
Związek Planowania (RPV) Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk oraz Politechnika Brandenburska w Cottbus.
Partnerami współpracującymi w ramach projektu były sąsiadujące urzędy regionalne regionów Liberec
oraz Ústí, a takŜe urzędy marszałkowskie województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego (Wojewódzkie
Biuro Urbanistyki we Wrocławiu).
Projekt INTERREG III A-Projekt „transSEA“ miał na celu opracowanie metod i procedur pozwalających na
transgraniczne przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) na potrzeby
planów regionalnych. Elementem składowym projektu było równieŜ przetestowanie opracowanych
podejść Projektem ramach aktualizacji planu regionalnego Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk.
Region Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk jest najbardziej wysuniętym na wschód spośród pięciu regionów
planistycznych w Wolnym Kraju Saksonii. Region znajduje się w niemiecko-polsko-czeskim trójkącie
państw i tym samym otrzymuje szczególne wsparcie w zakresie transgranicznego udziału
odpowiadającego wymaganiom określonym w dyrektywie o SOOŚ (patrz. Rysunek 1). Mając powyŜsze
na uwadze w okresie od lipca 2004 – października 2006 realizowano praktyczny projekt INTERREG III A
„Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko w celu planowania regionalnego – opracowanie
transnarodowej koncepcji badawczej i proceduralnej dla Saksonii, Polski i Czech“.

1

Dyrektywa 2001/42/EG Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej dotycząca oceny oddziaływania na środowisko
określonych planów i programów (SUP-RL) z dnia 27 czerwca 2001
12

SOOŚ dla planowania regionalnego

Podsumowanie

Część A, rozdz. 1: Prezentacja projektu

Planungsregion
Lausitz-Spreewald

Rysunek 1:

Jednostki terenowe planu regionalnego w rejonie przygranicznym Saksonia-PolskaCzechy
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W centrum projektu znajdowały się następujące elementy:
•

Podstawy struktury państwa oraz struktury administracyjne, a takŜe integracja SOOŚ i planów
regionalnych w Saksonii, Polsce i Czechach,

•

Identyfikacja celów ekologicznych dla płaszczyzny regionalnej oraz operacjonalizacja poprzez
wskaźniki oceny stanu środowiska i oddziaływania na środowisko, a takŜe poszukiwanie dostępnych
zasobów danych w Saksonii, Polsce i Czechach,

•

Metody dla róŜnych wymagań SOOŚ dla planów regionalnych (np. alternatywna ocena oraz ocena
kumulatywnego oddziaływania),

•

Procedury transgranicznego udziału władz oraz opinii publicznej, a takŜe

•

Monitorowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Punktem cięŜkości projektu było opracowanie oraz przetestowanie transgranicznego udziału w ramach
SOOŚ pomiędzy Saksonią, Polską oraz Czechami. Podstawę tworzyło porównanie systemów planowania
regionalnego oraz oceny oddziałania na środowisko. Przy zastosowaniu SOOŚ uwzględnić naleŜy
krajową specyfikę. I tak przykładowo odmienne efekty wiąŜące planów regionalnych prowadzą do
zróŜnicowanego stopnia udziału opinii publicznej. Podstawy planowania były źródłem wskazówek
istniejącej skali oceny środowiska. Istniejące juŜ mechanizmy nadzoru mogą kształtować monitoring
transgraniczny.
Ponadto porównawcze przedstawienie róŜnych systemów w Saksonii, Polsce i Czechach ma umoŜliwić
władzom samodzielną optymalizację przedkładanych propozycji oceny In postępowania oraz
dostosowanie ich do własnych doświadczeń.

2 Stan wdroŜenia dyrektywy 2001/42/EG
Wolny Kraj Saksonia w momencie rozpoczęcia projektu nie dysponował jeszcze doświadczeniami w
zakresie SOOŚ. Natomiast sąsiadujące regiony w Czechach oraz w Polsce dokonywały juŜ ocen
oddziaływania na środowisko na potrzeby planów regionalnych, poniewaŜ krajowi ustawodawcy
przewidzieli to juŜ przed wejściem w Ŝycie dyrektywy Wspólnoty Europejskiej. Jednak takŜe tam nie
przeprowadzono jeszcze transgranicznej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W Czechach dokonano całkowitego wdroŜenia dyrektywy WE wraz z nowelizacją ustawy nr 100/2001
2
GBl. dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko w roku 2004. TakŜe tutaj przewidziano
transgraniczne postępowanie SOOŚ. Ze względu na regulacje przejściowe nie dotyczy to jednak jeszcze
trwającego obecnie postępowania dotyczącego planu regionalnego w sąsiadujących regionach Liberec
oraz Ústi.
W Polsce wdroŜenia dokonano w roku 2001 uchwalając ustawę o ochronie środowiska oraz niektóre
3
następujące po niej zmiany ustawy. W odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzeni
4
województw obowiązuje ustawa o planowaniu przestrzennym i gospodarce przestrzennej. Wymaga ona
opracowania tzw. prognozy ekologicznej. W prognozie tej prezentowane są wprawdzie równieŜ istotne
oddziaływania na środowisko, jednak transgraniczne postępowanie z udziałem władz i opinii publicznej
nie jest tu przewidziane. Transgraniczne udział władz i opinii publicznej w ramach SOOŚ nastąpi w
Polsce jedynie w przypadku planów i programów sektorowych.
2

Ustawa nr 93/2004 GBl., z dnia 29 stycznia 2004 o zmianach ustawy nr 100/2001 GBl., o ocenie oddziaływania na środowisko
(Zákon č. 93/2004 Sb., ze dne 29. ledna 2004, ktěrym se mění zákon č. 100/2001 Sb., 2001 o posuzování vlivů na životní
prostředí)

3

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, Poz.627 z późniejszymi zmianami)

4

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami)
14

SOOŚ dla planowania regionalnego

Podsumowanie

Część A, rozdz. 2: Stan wdroŜenia wytycznej 2001/42/EG

W Niemczech ze względu na federalną strukturę państwa wdroŜenie dyrektywy WE uległo opóźnieniu.
Prawdzie w czerwcu 2004 dokonano jeszcze terminowego dostosowania ustawy o zagospodarowaniu
5
przestrzennym , ale ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym całej federacji tworzy jedynie ramy
prawne, wymagające skonkretyzowania przez ustawy o planach zagospodarowania poszczególnych
krajów związkowych. Saksońska krajowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym jest obecnie
6
zmieniana przez ustawę i najprawdopodobniej nie wejdzie w Ŝycie przed styczniem 2007. Do tego czasu
naleŜy odpowiednio stosować ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wytyczną WE.

3 Struktura państwa oraz struktury administracyjne
RóŜnice w strukturze państwa oraz strukturach administracyjnych skutkują w odmiennych zakresach
kompetencji w samach SOOŚ. Federalna struktura państwa w Niemczech ma szczególny charakter, co
powoduje róŜnice w strukturach administracyjnych i zakresach kompetencji nie tylko pomiędzy Niemcami,
Czechami i Polską, lecz równieŜ pomiędzy poszczególnymi niemieckimi krajami związkowymi. RóŜnice
pomiędzy landami mogą ulegać dalszemu nasileniu, poniewaŜ najnowsza zmiana konstytucji pozwala w
7
ramach tzw. „reformy federalnej“ landom przyszłości na kompletne odstąpienie m.in. od federalnej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dla Republiki czeskiej oznacza to, Ŝe w kwestiach transgranicznych będzie musiała ona dostosować się
do odmiennych struktur administracyjnych oraz postępowań w sąsiadujących krajach związkowych
Saksonia oraz Bawaria. Dla Rzeczpospolitej Polskiej dotyczy to sąsiadujących z nią landów Saksonia,
Brandenburgia oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie.
W Niemczech płaszczyznę państwową tworzy państwo federalne oraz poszczególne kraje związkowe
(patrz Rysunek 2). Regionalna płaszczyzna samorządowa istnieje dopiero na poziomie okręgu. Na
zlecenie Wolnego Kraju Saksonii Regionalne Związki Planowania jako zrzeszenie wielu okręgów oraz
miast pozaokręgowych opracowują „plany regionalne“.

5

Ustawa o gospodarce przestrzennej (ROG) z dnia 18 sierpnia 1997 (BGBl. I 2081, 2102), ostatnio zmieniona przez ustawę z
dnia 3 maja 2005 (BGBl. I, S. 1224)

6

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych planów i programów oraz udziału
opinii publicznej w kwestiach dotyczących środowiska zgodnie z dyrektywą WE 2003/35/EG w wolnym Kraju Saksonii

7

Ustawa zmieniająca konstytucję z dnia 28 sierpnia 2006 (BGBl. I S. 2034)
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Część A, rozdz. 3: Struktura państwa

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Państwo
Národní stát

Państwo

Kraj związkowy
Bundesland

Okręg administracyjny
Regierungspräsidium
Regionalny związek
planowania
Regionaler Planungsverband

Okręg
Landkreis

Urząd wojewódzki

Region
Kraj

Urząd marszałkowski

Gmina o rozszerzonym
zakresie kompetencji
Obec s rozšířenou
působnosti

Powiat

Gmina z gminnym
urzędem nadzoru
Obce s pověřeným
obecním úřadem
Gmina
Gemeinde

Gmina

Gmina
Obec

Organy SOOŚ odpowiedzialne na planowanie regionalne
Rysunek 2:

8

Porównanie struktur państwowych i administracyjnych

W Republice Czeskiej w Pradze mieści się centralna administracja rządowa, a od roku 2002 regiony są
regionalnymi jednostkami administracyjnymi. Powierzono im państwowe zadanie opracowania planów
terenowych DuŜych Jednostek Terenowych regionów (ÚP VÚC kraje) wzgl. tzw. „podstaw rozwoju
przestrzennego“ zgodnie z nowym prawem budowlanym.
W Polsce na płaszczyźnie państwowej istnieje centralna administracja rządowa w Warszawie, a w
kaŜdym województwie wojewoda pełni funkcje państwowego organu nadzoru. Ponadto wojewódzki Urząd
Marszałkowski realizuje zadania samorządu regionalnego, m.in. opracowuje „Wojewódzki Plan
Zagospodarowania Przestrzennego”.

8

w oparciu o Knippschild, Robert: Prezentacja: trwałe planowanie przestrzenne i ekologiczne. Dwustronne forum Euroregionu
Styria - Północna Słowacja. Transgraniczna kooperacja w zakresie środowiska jako czynnik konkurencyjności. Maribor.
01.06.2006. strona 18 (niepublikowany manuskrypt)
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4 Systemy planowania regionalnego oraz oceny oddziaływania na
środowisko w Polsce, Saksonii i Czechach
Odmienne systemy planowania i realizacji oceny oddziaływania na środowisko prowadzą równieŜ do
zróŜnicowanego zakresu wdroŜenia dyrektywy SOOŚ w Saksonii, Czechach i w Polsce (patrz Tabela 1).
Zmiany nowego czeskiego prawa budowlanego zbliŜające do siebie dokumenty planistyczne w Czechach
i Saksonii w stopniu znacznie większym niŜ dotychczas. Oba dokumenty mają charakter wiąŜący dla
organów akceptacyjnych w podejmowanych przez nie decyzjach o znaczeniu regionalnym. Na
nadrzędnej płaszczyźnie planowania gmin istnieje obowiązek dostosowania się do planów regionalnych.
Polski plan zagospodarowania przestrzeni jest wprawdzie równieŜ wiąŜący dla innych urzędów, jednakŜe
w przypadku konfliktu z planami gminnymi konieczne są negocjacje pomiędzy marszałkiem województwa
a wójtem gminy dotyczące włączenia treści planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma
9
bezpośredniego obowiązku dostosowania planów gminnych. Pomimo to równieŜ w Polsce przewidywana
jest zmiana przepisów o planowaniu przewidująca wzmocnienie wiąŜącego działania planów
10
regionalnych.
Plany regionalne we wszystkich trzech krajach sąsiedzkich opracowywane są oparciu o ocenę
środowiska naturalnego i krajobrazu. Przy opracowaniu SOOŚ skorzystać moŜna ze stosownych
11,
dokumentów słuŜących za skalę oceny. I tak studium ekofizjograficzne w Polsce a prognozy, koncepcje
i strategie ochrony środowiska naturalnego w Czechach stanowią właściwe dokumenty, dostępne
publicznie. W Saksonii natomiast brak jest samodzielnego ramowego planu krajobrazowego. Funkcję tę
przejmuje tu jednocześnie plan regionalny w ramach tzw. „integracji głównej“. Za podstawę słuŜy tu
wprawdzie specjalne opracowanie dotyczące ochrony naturalnej, oraz pielęgnacji krajobrazu, jest ono
jednak dokumentem niewiąŜącym, niedostępnym publicznie.
Nowe prawo budowlane w Czechach przewiduje opracowania co dwa lata raportu kontrolnego, który
moŜe ew. posłuŜyć do dokonania zmian wzgl. aktualizacji zasad rozwoju przestrzennego w regionie.
Raport kontrolny moŜe równieŜ przejmować dane z dokumentacji nadzoru zgodnie z art. 10 wytyczne
SOOŚ. Korzystne jest tu równieŜ rozwiązanie zawarte w nowym czeskim prawie budowlanym, dotyczące
uzgadniania projektu raportu kontrolnego z objętymi nim urzędami, zanim zostanie to – a tym samym
równieŜ potrzeba aktualizacji – postanowione przez zgromadzenie regionalne.
W Polsce sejmik wojewódzki składa co cztery lata okresowy raport, który równieŜ moŜe zostać
wykorzystany do prowadzenia kontroli w ramach SOOŚ. W Saksonii na poziomie planowania
regionalnego przewidziano jedynie bieŜącą obserwację przestrzeni, która nie prowadzi jednak do
systematycznego opracowania raportu. W Saksonii raport ten wraz z krajowym raportem o rozwoju naleŜy
opracować jedynie dla poziomu całego obszaru wolego Kraju Saksonii.
Czechy dysponują systemem zapewnienia jakości oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z nim
oceny oddziaływania na środowisko mogą być sporządzane wyłącznie przez autoryzowanych
rzeczoznawców, przy czym opracowujący musi być dodatkowo osobą prywatną. W Polsce prawo
opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko ma kaŜdy za wyjątkiem podmiotów planistycznych.
W Saksonii przyjęte jest, iŜ podmiot planistyczny opracowuje zarówno plan regionalnym, jak i raport o
oddziaływaniu na środowisko.

9

Dendewicz, Stanysław: Elementy składowe systemu planowania regionalnego oraz gospodarki przestrzennej w Polsce, W:
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Regionalny Związek Planowania Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk (wyd.): biuletyn dolnośląskosaksoŜskiego regionu przygranicznego. Zeszyt nr 1/2001. Wrocław, Bautzen. str. 11

10

Wskazówka Pani Maji Włosińskiej (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) na konferencji kończącej projektu
INTERREG III A-Projekt dniu 05.10.2006 w Dreźnie

11

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (wyd.): Opracowanie ekofizjograficzne
dla województwa dolnośląskiego. Wrocław. Listopad 2005
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W Saksonii oraz Czechach w przyszłości wymagać się będzie transgranicznego udziału władz oraz opinii
publicznej, o ile projekt planu regionalnego pozwala spodziewać się znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko. Natomiast polskie plany zagospodarowania przestrzeni zgodnie z polskim
prawem nie wymagają udziału państw sąsiedzkich w ramach transgranicznego postępowania SOOŚ.
W przeciwieństwie do Polski i Czech oceny oddziaływania na środowisko w Niemczech traktowane są
jako niesamodzielna część urzędowego postępowania administracyjnego. SOOŚ (SEA) nie jest tak jak
OOŚ (EIA) pomyślana jako samodzielne postępowanie. Centralne urzędy SOOŚ jako specjalistyczne
organy nadzoru, tak jak przykładowo czeskie ministerstwo środowiska, nie mają w Niemczech swych
odpowiedników. Dotyczy to równieŜ Saksonii, gdzie odpowiedzialność za realizację SOOŚ spoczywa na
wykonawcy planu i gdzie Regionalny Zarząd Planowania w oparciu o raport o oddziaływaniu na
środowisko oraz stanowisko władz i opinii publicznej same oceniają plan pod kątem oddziaływania na
środowisko (patrz rys. 1). Dlatego teŜ SOOŚ w Saksonii nie ma Ŝadnych materialno-prawnych
konsekwencji dla planów regionalnych. SOOŚ nie zamyka się własnym aktem administracyjnym. Inaczej
sytuacja wygląda w Czechach oraz w Polsce, gdzie na płaszczyźnie państwowej organy SOOŚ określają
oddziaływanie na środowisko i mogą wywierać wpływ na decyzję wykonawców planu.
Tabela 1:

Plany regionalne oraz SOOŚ w Saksonii, Polsce oraz Czechach
Wolny Kraj Saksonia

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Ustawa planistyczna

Saksońska krajowa ustawa
o planowaniu

Ustawa o planowaniu oraz
zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa nr 183/2006 GBl., o
planowaniu przestrzennym i
prawie budowlanym (nowa
ustawa budowlana)

Nazwa dokumenty
planistycznego

Plan regionalny

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Zasady rozwoju
przestrzennego w regionie

Skala planu regionalnego

1: 100.000

1: 150.000

1: 100.000

Działanie wiąŜące w
stosunku do nadrzędnej
płaszczyzny planowania

Obowiązek dostosowania
planów gminy

W przypadku konfliktów z planami
gminnymi negocjacje dotyczące
przejęcia treści planu
zagospodarowania przestrzeni
pomiędzy wojewódzkim urzędem
marszałkowskim oraz wójtem
gminy/burmistrzem/prezydentem
miasta

Obowiązek dostosowania
planów gminy

Ustawa o SOOŚ dla planu
regionalnego

Saksońska krajowa ustawa
o planowaniu (obecnie
projekt zmiany, ROG i.V.m.
SUP-RL określa ramy)

Ustawa o ochronie środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej ,

Ustawa nr 100/2001 i ocenie
oddziaływania na środowisko
Republiki Czeskiej In wersji
ustawy nr 93/2004

Specjalistyczne
opracowanie dotyczące
ochrony środowiska oraz
pielęgnacji krajobrazu,
ramowy plan krajobrazowy
(brak samodzielnego
dokumentu)

Wojewódzkie opracowanie
ekofizjograficzne,

Przedmiot

Skala oceny w zakresie
ochrony środowiska

Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Wojewódzki program ochrony
środowiska
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Koncepcja ochrony
środowiska naturalnego i
krajobrazu w regionie,
Granice wykorzystania terenu
zlecenia planu regionalnego
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Plany regionalne oraz SOOŚ w Saksonii, Polsce oraz Czechach
Wolny Kraj Saksonia

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Wykonawca planu
regionalnego

Regionalny Zarząd
Planowania

Urząd Marszałkowski

Urząd Regionalny

Urząd zatwierdzający plan
regionalny

Saksońskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
(nadzór specjalistyczny i
prawny)

Właściwy minister budownictwa,
gospodarki przestrzennej i
mieszkalnictwa (nadzór prawny)

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
(nadzór specjalistyczny i
prawny)

Opracowujący raport o
stanie środowiska

KaŜdy, równieŜ wykonawca
projektu

KaŜdy poza wykonawcą projektu

Akredytowane osoby
prywatne

Organ nadzorujący SOOŚ

Saksońskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
(nadzór prawny)

Wojewoda / wojewódzki inspektor
zdrowia
(nadzór specjalistyczny i prawny)

Ministerstwo Środowiska
(nadzór specjalistyczny i
prawny)

Jako kraj pierwotny >>

Regionalny Zarząd
Planowania

(Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej – tylko dla
planów sektorowych)

Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej

Jako kraj objęty

Regionalny Zarząd
Planowania (Zgodnie z
projektem ustawy
nowelizującej)12

Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej

Kto jest odpowiedzialny?

Organ odpowiedzialny za
transgraniczną SOOŚ

<<

Monitoring realizacji planu regionalnego
Istniejący obowiązek
nadzoru realizacji planu
regionalnego

12

BieŜąca obserwacja
przestrzenna
(brak obowiązku
raportowania)

Okresowa ocena planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa w okresach 4-letnich
(sprawozdanie dla sejmiku i uchwała)

Raport kontrolny, łącznie z
udziałem władz w odstępach
maks. 2-letnich (uchwała
podejmowana przez
zgromadzenie regionalne)

Zgodnie z projektem ustawy z lipca 2006 Wolnego Kraju Saksonii o wdroŜeniu oceny oddziaływania na środowisko pewnych
planów i programów oraz o udziale społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska, opatym na dyrektywie Wspólnoty
Europejskiej 2003/35/WE, związek planowania regionalnego jest tu właściwym organem. Projekt tej ustawy spotkał się
tymczasem z krytyką związku planowania regionalnego. O dyskusji dotyczącej kompetencji moŜna się dowiedzieć w końcowym
raporcie z projektu (cz. B, roz. 3.1.5).
W sytuacji gdy państwo sąsiednie jest państwem planującym jak i kontrolującym, a zaistnieją problemy przy jednoznacznym
wskazaniu właściwego organu biorącego udział w postępowaniu transgranicznym w Saksonii, istnieje następująca moŜliwość
nawiązania kontaktu. W tam wypadku państwo sąsiednie moŜe się zwrócić do Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i
Rolnictwa, które pokieruje je do właściwego organu.
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Część A, rozdz. 5: Transgranicznego udziału

5 Transgraniczny udział władz oraz opinii publicznej
Prawnego wdroŜenia dyrektywy o SOOŚ dokonano w Czechach, Polsce, a ostatnio równieŜ w
Niemczech. Prawne wdroŜenie w Wolnym Kraju Saksonii nastąpi wkrótce. Ponadto oparto się na
13
doświadczeniach z wdroŜenia transgranicznego projektu OOŚ.
Opracowana INTERREG projekcie INTERREG III A propozycja transgranicznego udziału w Saksonii,
Polsce oraz w Czechach obejmuje następujące komponenty:
•

Przedmiot transgranicznego postępowania SOOŚ

•

Właściwe urzędy / wyznaczenie kontaktów

•

Termin oraz treść zawiadomień

•

Forma udziału władz i opinii publicznej

•

Określenie oraz zachowanie terminów

•

Realizacja konsultacji ustnych

•

Podawanie do wiadomości decyzji

•

Nadzorowanie transgranicznego oddziaływania na środowisko

•

Tłumaczenia.

Plany regionalne są w Saksonii, w Polsce i w Czechach przedmiotem postępowania SOOŚ. Decyzje o
tym, czy dany plan regionalny moŜe mieć znaczny wpływ na środowisko, podejmowane są w kaŜdym
indywidualnym przypadku. W razie potrzeby przeprowadzić naleŜy transgraniczną procedurę udziału. W
Polsce dla planów zagospodarowania przestrzennego prawo krajowe nie przewiduje jednak
transgranicznej procedury SOOŚ. Pomimo to, w przypadku, gdy strona niemiecka oraz czeska uznają, Ŝe
dany plan zagospodarowania przestrzennego moŜe w znaczącym stopniu transgranicznie oddziaływać na
środowisko ich krajów, moŜliwe jest poproszenie „właściwego organu” Ministerstwa Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej o przeprowadzenie transgranicznych konsultacji. Prawo międzynarodowe
wymaga zapewnienia takich konsultacji.
Organem odpowiedzialnym za transgraniczne postępowanie SOOŚ jest w Saksonii jako kraju
źródłowym wykonawca projektu, a więc sam Regionalny Związek Planowania (RPV). W Czechach organ
SOOŚ w ministerstwie środowiska we współpracy z ministerstwem spraw zagranicznych odpowiada za
przeprowadzenie transgranicznej procedury SOOŚ. W Polsce jednostką wyznaczoną do kontaktów z
krajami sąsiedzkimi jest zasadniczo ministerstwo środowiska.
W przypadku, gdy czeskie środowisko dotknięte zostanie oddziaływaniami planów wdraŜanych w krajach
sąsiedzkich, za kontakty transgraniczne odpowiada ministerstwo środowiska. RównieŜ w Polsce
ministerstwo środowiska jest jednostką kontaktową, wspierane jest jednak przy udziale opinii publicznej
oraz ocenie oddziaływania na środowisko przez odpowiednie urzędy wojewódzkie. W Saksonii brak jest
na razie uregulować prawnych. Widocznym jednak staje się, Ŝe Saksońskie Ministerstwo Środowiska i
Rolnictwa (SMUL) w ramach transgranicznego udziału władz i opinii publicznej dąŜy jedynie do pełnienia
roli pewnego rodzaju „skrzynki pocztowej “. Oznacza to, Ŝe po otrzymaniu przez SMUL wskazówek o
oddziaływaniach polskich lub czeskich planów i programów na saksońskie środowisko od ministerstwa
środowiska Rzeczpospolitej Polskiej lub Republiki Czeskiej kraje sąsiedzkie odsyłane są do „właściwego
organu”, który w Niemczech odpowiada za „równorzędne projekty“.

13

Ministerstwo środowiska Finlandii; Ministerstwo środowiska Szwecji oraz Ministerstwo mieszkalnictwa, planowania
przestrzennego i środowiska, Holandia (wyd.): Przewodnik po praktycznym zastosowaniu konwencji Espoo. Porozumienie i
ocenie oddziaływania na środowisko w ramach transgranicznych (UN ECE). Fiński Instytut Środowiska (SYKE), Finlandia. 2003,
w internecie: http://www.unece.org/env/eia/espootools.html
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14

Organem tym byłby Regionalny Związek Planowania, gdyby chodziło o plany regionalne. Regulacja ta
wynika z niemieckiej zasady realizacji oceny oddziaływania na środowisko jako „niesamodzielnej części
urzędowej procedury administracyjnej“. Z perspektywy projektu INTERREG identyfikacja dla kaŜdego
podlegającego SOOŚ polskiego lub czeskiego planu „właściwego organu saksońskiego” stwarza jednak
automatycznie pewne problemy. Z tego m.in. względu celowym byłoby równieŜ w Saksonii przeniesienie
odpowiedzialności na organ SOOŚ, np. na Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa jako
najwyŜszy organ odpowiedzialny za środowisko na wypadek, gdyby plany lub programy krajów
sąsiedzkich miały w powaŜnym stopniu oddziaływania na środowisko Saksonii.
Oficjalne powiadomienie kraju sąsiedzkiego odbywa się na w oparciu o stosowane dokumenty w ramach
raportu o stanie środowiska. Dobrowolny udział w scopingu jest zalecany dla zapewnienia odpowiednio
wczesnej wymiany aktualnych danych ekologicznych. Wymiana ta powinna odbywać się ze wsparciem
organów regionalnych.
W przypadku Czech jako kraju źródłowego pozostaje zasadniczo w odpowiedzialności akredytowanego
rzeczoznawcy odpowiednio wczesne zdobycie danych ekologicznych od objętego przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem kraju sąsiedzkiego. Otrzymuje on przy tym wsparcie ministerstwa środowiska
jako właściwego organu SOOŚ oraz jednostki kontaktowej.
W Saksonii w oparciu o polsko-niemieckie porozumienie o ocenie oddziaływania na środowisko (EIA) w
15
ramach transgranicznych dąŜy się do bezpośredniego przedstawienia stanowiska objętych tym
oddziaływaniem władz oraz opinii publicznej państwa sąsiedzkiego saksońskiemu wykonawcy planu.
Uzasadnia się to zasadą równorzędności i wzajemności przy udziale kraju sąsiedzkiego. Opinia publiczna
kraju sąsiedzkiego powinna otrzymać takie sama prawa udziału jak niemiecka opinia publiczna. W Polsce
i Czechach opinia publiczna musi jednak przestawiać swe stanowisko za pośrednictwem właściwego
organu SOOŚ, który na tej podstawie opracowuje własne stanowisko, po czym przesyła wszystko razem
wykonawcy planu. RPV powinien w zawiadomieniach zwracać uwagę na fakt, iŜ naleŜy publikować
dokumenty zawierające stosowne pouczenie o moŜliwości podwaŜenia przed sądem oraz Ŝe kopię naleŜy
składać dodatkowo bezpośrednio w RPV.
W Saksonii projekt planu naleŜy udostępnić publicznie na okres miesiąca. Termin wysłuchania opinii
publicznej określany jest przez samego wykonawcę projektu, nie powinien jednak przekraczać trzech
miesięcy. W przypadku, gdy objętym oddziaływaniem państwem są Czechy, na udział transgraniczny
przekracza się maksymalnie 60 dni, przy czym opinia publiczna moŜe przedstawić swe stanowisko w
16
okresie 3 dni od opublikowania informacji. W Polsce termin złoŜenia stanowiska dla opinii publicznej
17
wynosi minimum 21 dni. Dlatego teŜ na transgraniczny udział władz oraz opinii publicznej przy
uwzględnieniu czeskiej procedury od momentu przyjęcia do wiadomości przez kraj sąsiadujący aŜ do
nadesłania stanowiska przyjąć naleŜy minimum 60 dni. Strony juŜ na początki postępowania SOOŚ
powinny porozumieć się w kwestii dobrania terminów oraz harmonogramu.
W przeprowadzeniu konsultacji ustnych biorą udział najwyŜsze organy SOOŚ, wykonawca projektu
(np. RPV) oraz opracowujący plan regionalny oraz raport o stanie środowiska. Ze strony saksońskiej obok
Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa (najwyŜszy urząd ds. środowiska w Saksonii) włączyć
naleŜy równieŜ Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (najwyŜszy organ w Saksonii
odpowiedzialnych na planowanie przestrzenne i plany krajowe) a takŜe Federalne Ministerstwo
Środowiska.

14

W rozumieniu § 9b ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG) w wersji opublikowanej w dniu 5 września 2001 (BGBl.
I S. 2350), ostatnio zmienionej przez ustawę z dnia 3 maja 2005 (BGBl. I S. 1224)

15

Art. 4, 5 porozumienia pomiędzy rządem Republiki Federalnej Niemiec raz rządem Rzeczpospolitej Polskiej o realizacji
porozumienia z dnia 25 lutego 1991 o ocenie oddziaływania na środowisko (EIA) w ramach transgranicznych z dnia 11 kwietnia
2006 w Neuhardenberg

16

§ 14 b ustawy nr 100/2001 GBl. o ocenie oddziaływania na środowisko (z wielokrotnymi zmianami) (Zákon č. 100/2001 Sb., 2001
o posuzování vlivů na životní prostředí)

17

Art. 66 ustawy z dnia 27.04.2001 prawa o ochronie środowiska (dziennik ustaw nr 62, poz. 627, z wielokrotnymi zmianami)
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Część A, rozdz. 5: Transgranicznego udziału

Po zatwierdzeniu planu regionalnego naleŜy bezzwłocznie poinformować kraj sąsiadujący.
Powiadomienie o decyzji przesyłane jest w jednym egzemplarzem planu oraz podsumowującym
wyjaśnieniem do właściwej jednostki kontaktowej kraju sąsiedniego.
W Polsce, Saksonii i Czechach nie dokonano jeszcze bliŜszej konkretyzacji transgranicznego nadzoru
realizacji planu regionalnego. Do porozumienia w tej kwestii dąŜyć moŜna w ramach konsultacji
transgranicznych.
Za realizację nadzoru transgranicznego oddziaływania na środowisko odpowiada wykonawca planu
regionalnego, który samodzielnie przesyła wyniki nadzoru krajowi sąsiedniemu. Z krajem sąsiednim
naleŜy uzgodnić, aby i on w razie potrzeby przesyłał informacje o nieprzewidzianych oddziaływaniach na
środowisko do kraju źródłowego. O nieprzewidzianych oddziaływaniach na środowisko naleŜy zawsze
informować najwyŜszy organ kraju źródłowego odpowiedzialny za środowisko. Organ ten, po
oszacowaniu związków przyczynowo-skutkowych informuje właściwe jednostki i ew. inicjuje działania
zaradcze.
Konieczne tłumaczenia zapewnia kraj źródłowy. Przetłumaczyć naleŜy te części dokumentów, które
umoŜliwią krajowi sąsiedniemu ocenę przewidywanych powaŜnych transgranicznych oddziaływań na
środowisko.
Propozycje te umieszczane są równieŜ w zaleceniach dotyczących integracji SOOŚ z saksońską
procedurę opracowywania planów regionalnych (patrz Tabela 2). Ze względu na opóźnienia procedury
opracowywania planów regionalnych w regionie Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk udało się do tej pory
wypróbować jedynie transgraniczny scoping. Przed Regionalnym Związkiem Planowania pozostaje
jeszcze większa część udziału transgranicznego.
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Część A, rozdz. 5: Transgranicznego udziału

Propozycje integracji SOOŚ w procedurze opracowania planów regionalnych w Saksonii

Kroki proceduralne opracowania
planu regionalnego

Zintegrowany udział władz i opinii
publicznej

Kroki proceduralne SOOŚ
(wg ROG, UVPG, SächsUIG)

(wg SächsLPlG)

(plan regionalny i SOOŚ)
Publiczne podanie do wiadomości

Uchwała o opracowaniu

Monitoring
(§ 12 SächsUIG)

•

Uchwalenia statutu

•

Wyników nadzoru

Udział władz
Screening

•

Przesłanie wstępnego projektu do
jednostki odpowiedzialnej za kwestie
publiczne, łącznie z krajem
sąsiadującym

•

Przesłanie wstępnego projektu do
organu odpowiedzialnego za
środowisko, łącznie z projektem rama
badania SOOŚ w celu zajęcia
stanowiska (ew. równieŜ do właściwego
organu kraju sąsiadującego)

(§ 7 Ust. 5 zdanie 5-7 ROG)
Udział w opracowaniu planu
(wstępny projekt)
(§ 6 Ust. 1 SächsLPlG)

Ustalenie ram badania
Scoping
(§ 7 Ust. 5 zdanie 4 ROG)

Raport o stanie środowiska
(§ 7 Ust. 5 ROG)

Udział opinii publicznej
•

Pisemne powiadomienie oraz
przekazanie projektu z raportem o
stanie środowiska do jednostki
odpowiedzialnej za kwestie publiczne w
celu zajęcia stanowiska, łącznie z
krajem sąsiadującym

•

Publiczne powiadomienie oraz
wyłoŜenie projektu oraz raportu o
stanie środowiska w celu zajęcia
stanowiska przez opinię publiczną (ew.
równieŜ w kraju dotkniętym)

•

W razie potrzeby przeprowadzenie
ustnych konsultacji (ew. z krajem
dotkniętym)

Udział innych władz
Publiczne wysłuchanie
(projekt planu)
(§ 6 Ust. 2 SächsLPlG,
§ 6 Ust. 3 SächsLPlG,
§ 6 Ust. 4 SächsLPlG)

(§ 7 Ust. 6 ROG)
Udział opinii publicznej
(§ 7 Ust. 6 ROG)

Udział transgraniczny
(§ 7 Ust. 6 ROG w poł. Z § 14 j UVPG)

Podejmowanie decyzji
(§ 7 Ust. 7 zdanie 3 ROG)

Podsumowujące oświadczenie
(§ 7 Ust. 7 zdanie 8 ROG)
Uchwalenie statutu
(§ 7 Ust. 2-4 SächsLPlG)

Publiczne podanie do wiadomości
•

Publiczne podanie do wiadomości
decyzji oraz publiczne wyłoŜenie planu,
raportu i stanie środowiska oraz
podsumowującego wyjaśnienia

•

Ew. przesłanie planu oraz raportu o
stanie środowiska łącznie z
podsumowującym wyjaśnieniem do
kraju dotkniętego

Podanie do wiadomości decyzji
(§ 7 Ust. 9 ROG w poł. Z § 14 j, l UVPG)
Monitoring
(§ 7 Ust. 10 ROG)
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Część A, rozdz. 6: Wskaźniki, dane

6 Wskaźniki oraz dane
Dodatek I lit. f) dyrektywy SOOŚ (SUP-RL) wymienia aspekty środowiska, wymagające zbadania w
ramach SOOŚ: gleba, woda, klimat / powietrze, fauna, flora, biozróŜnicowanie, człowiek, dobra kulturalne
i materialne. Dobrom chronionym przyporządkowuje się zawsze kilka kwestii ochronnych w odniesieniu
do wyznaczonych celów ekologicznych, wraŜliwości, ale równieŜ wstępnego obciąŜenia (np. glebie
zachowanie Ŝyzności oraz funkcji buforowych i filtracyjnych, ale teŜ stopnia zabudowania powierzchni
jako wstępnego obciąŜenia).
Dla kaŜdej kwestii ochronnej opracowuje się tzw. „list gończy”, zawierający wszystkie istotne informacje o
niej. Przejrzyście przedstawiono tam definicje kwestii ochronnych, celów środowiskowych, wskaźników
stanu i działania, istotne dane, ramy oceny dla stanu środowiska i jej wpływu na kwestie ochronną.
Podano równieŜ wskazówki dotyczące działań słuŜących unikaniu negatywnego oddziaływania,
pozytywnych oddziaływań oraz stratyfikacji (oddziaływania wymagające oceny na nadrzędnej
płaszczyźnie planowania). W oparciu o „list gończy” dokonano klasyfikacji, które dobra chronione oraz
kwestie ochronne w pierwszym rzędzie mogą zostać dotknięte transgranicznymi oddziaływaniami planu
regionalnego.
Dokonano odszukania dostępnych danych dotyczących poszczególnych kwestii ochronnych. Podstawę w
Saksonii stanowią cele środowiskowe krajowego planu rozwoju pełniącego funkcję programu
18
krajobrazowego, istotne przepisy prawne oraz dalsze plany ekologiczne. Są one włączane do
specjalistycznego opracowania dotyczącego ramowego planu krajobrazowego, który jako specjalistyczna
podstawa z zakresu ochrony środowiska obejmuje ewidencję i ocenę środowiska naturalnego i
krajobrazu, a takŜe cele rozwoju regionu. RównieŜ sąsiadujące regiony w Polsce i Czechach udostępniły
juŜ istotne opracowania wzgl. Programy ekologiczne (patrz Tabela 3). Ponadto polscy i czescy sąsiedzi
przeprowadzili juŜ SOOŚ w ramach opracowania własnych obowiązujących w danym momencie planów
regionalnych. Uwzględnić moŜna równieŜ odpowiednie raporty o stanie środowiska i stwierdzenia
dotyczące transgranicznego oddziaływania.
Tabela 3:

Istotne dokumenty z zasobami danych dla SOOŚ w Saksonii, Polsce i Czechach
Krajowy plan rozwoju w funkcji ramowego programu krajobrazowego (2003)
[Landesentwicklungsplan in seiner Funktion als Landschaftsprogramm (2003)}

Wolny Kraj Saksonia
Całe terytorium

Projekt specjalistycznego opracowania dot. ochrony naturalnej oraz pielęgnacji krajobrazu
dla programukrajobrazowego Wolnego Kraju Saksonii (2003)
[Entwurf des Fachbeitrags des Naturschutzes und der Landschaftspflege zum
Landschaftsprogramm des Freistaates Sachsen (2003)]
Plan regionalny Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk w funkcji ramowego planu krajobrazowego
(2002)
[Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien in seiner Funktion als Landschaftsrahmenplan
(2002)]

Region Górne ŁuŜyce
– Dolny Śląsk

18

Projekt specjalistycznego opracowania dot. ochrony naturalnej oraz pielęgnacji krajobrazu
dla ramowego planu krajobrazowego regionu Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk (o.J. , obecnie
w fazie opracowania)
[Entwurf des Fachbeitrags des Naturschutzes und der Landschaftspflege zum
Landschaftsrahmenplan der Region Oberlausitz-Niederschlesien (o. J., zurzeit in
Erarbeitung)]

Rozporządzenie rządu Saksonii o krajowym planie rozwoju Saksonii (LEP 2003) z dnia 16 grudnia 2003
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Istotne dokumenty z zasobami danych dla SOOŚ w Saksonii, Polsce i Czechach

Republika Czeska
Całe terytorium

Państwowa polityka w zakresie ochrony środowiska Republiki Czeskiej
[Státní politice životního prostředí ČR]
Koncepcja ochrony naturalnej i krajobrazowej regionu Liberec 2004
[Koncepce ochrany přirody a krajiny Libereckého kraje, 2004]
Koncepcja redukcji emisji oraz imisji substancji szkodliwych w regionie Liberec, Stand
2006
[Koncept snižování emisi a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (KSEI), stav 2006]

Region Liberec

Region Liberec – plan duŜej jednostki terenowej – koncepcja : Ocena oddziaływania na
środowisko wg § 14 ustawy nr 244/1992 GBl., zgodnie z „SEA“ 2003]
[Liberecký kraj - územní plán velkého územního celku – KONCEPT : Posouzení vlivů
koncepce na životní prostředí dle §14 zákona č.244/1992Sb. v souladu se „strategie
environmental assessment“, 2003]
Mapa „Granice wykorzystania terenu“ regionu Liberec dla zlecenia planu regionalnego
(2002/06)
[Mapa „Limity Využití Území“ zadaní ÚP VÚC]
Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planu duŜej jednostki terenowej (2005)
[Posuzení vlívů koncepce na životní prostředí dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb]

Region Ústí

Mapa „Granice wykorzystania terenu “ regionu Ústí dla zlecenia planu regionalnego
[Mapa „Limity Využití Území“ zadaní ÚP VÚC]
Regionalny program redukcji emisji substancji szkodliwych, dwutlenku siarki oraz tlenków
azoru regionu Ústí, 2004
[Krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů
dusíku Ústeckého kraje, 2004]

Rzeczpospolita
Polska

II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010

Całe terytorium
Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, 2005
Województwo
dolnośląskie

Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa dolnośląskiego – Prognoza
oddziaływania na środowisko, 2002
Program ochrona środowiska dla Woj. Lubuskiego na lata 2003-2010

Województwo lubuskie Prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa
lubuskiego na środowiska
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Część A, rozdz. 7: Oddziaływania na środowisko

7 Transgraniczne oddziaływania na środowisko
Określone kwestie ochronne mają większe znaczenie pod względem moŜliwych transgranicznych
oddziaływań, inne – jak np. gleba – mniejsze.
W przypadku dobra chronionego Wody konieczne jest uwzględnienie transgranicznych horyzontów
wodonośnych wód gruntowych oraz obszarów dorzeczy, jak równieŜ ew. transgranicznych wód stojących.
Pogorszenie jakości wód oraz ich struktury (np. pod wpływem obszarów przemysłowych, wydobycia
węgla brunatnego, zabudowy hydrotechnicznej) moŜe sięgać swym zasięgiem poza granice jednego
państwa. W przypadku ochrony przeciwpowodziowej waŜna jest transgraniczna ochrona obszarów
retencyjnych w obrębie dorzeczy. Zjawiska powodziowe mogą naruszać m.in. dobra kulturowe i
materialne w krajach sąsiadujących, gdy są one niŜej połoŜne, a działania przeciwpowodziowe (w
Saksonii „VRG/VBG Zapobiegawcza ochrona przeciwpowodziowa “ oraz „VRG/VBG techniczna ochrona
przeciwpowodziowa“) nie zostały w dostatecznym stopniu uzgodnione pomiędzy sąsiadującymi krajami.
Na poziomie planów regionalnych w kontekście transgranicznym dla dobra chronionego klimat/powietrze
znaczenie ma przede wszystkim ochrona klimatu osadniczego. Zmniejszenie powstawania zimnego
powietrza lub zablokowanie wymiany świeŜego powietrza mogą mieć wpływ na osadnictwo w kraju
sąsiednim. Konieczne jest tu przede wszystkim zwrócenie uwagi na konsekwencje zalesiania oraz
karczowania. Rozprzestrzenianie szkodliwych emisji przez przemysł lub komunikację za pośrednictwem
powietrza moŜna z reguły lepiej ocenić na płaszczyźnie nadrzędnej wzgl. w ramach OOŚ projektu, jako
Ŝe zwykle dopiero wtedy dostępne są szczegółowe informacje o rodzaju i skali budowlanego
wykorzystania, jak równieŜ o moŜliwych skutkach eksploatacyjnych.
Dla porównania oddziaływania projektów komunikacyjnych łatwiej jest ocenić na poziomie planu
regionalnego, jednakŜe w Wolnym Kraju Saksonia własne wyznaczenia w planie regionalnym są
rzadkością. W większości wypadku mamy do czynienia z przejęciem w celach informacyjnych ze
Specjalistycznego Planu Rozwoju Komunikacji (FEV), opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki i
Pracy jako plan zagospodarowania przestrzennego i nie pozostawiającego na poziomie planu
regionalnego większego marginesu swobody. Powietrze oraz klimat osadniczy pozostają w ścisłym
związku z dobrem chronionym Człowiek, które obok transgranicznej emisji substancji szkodliwych objęte
być moŜe równieŜ emisją hałasu (np. przedsięwzięcia komunikacyjne, wydobycie surowców).
W przypadku dóbr chronionych fauna, flora oraz biozróŜnicowanie szczególne znaczenie mają
istniejące oraz planowane obszary chronione. Transgraniczne oddziaływania mogą mieć negatywny
wpływ na sąsiadujące obszary chronione, w szczególności, gdy pozostaje one w związku z dobrem
chronionym wody (np. chronione lasy nadrzeczne itd.). Przy ocenie przewidywanych oddziaływań
konieczne jest uwzględnienie celów ochrony wzgl. celów zachowania. Uwagę zwracać naleŜy równieŜ na
rozległe tereny bytowe gatunków chronionych (np. nietoperzy).
W przypadku dobra chronionego krajobraz oddziaływaniem mogą zostać objęte wspólne tereny
rekreacyjne (np. planowany rezerwat przyrody Zittauer Gebirge). Szczególną uwagę poświęcić naleŜy
moŜliwemu pogorszeniu strony wizualnej sąsiednich parków krajobrazowych, np. w wyniku wzniesienia
elektrowni wiatrowych. RównieŜ duŜe, nieprzecinane powietrznie niezabudowane rozciągają się często
poza granice państwa, w szczególności na granicy czesko-niemieckiej. Separacja tych terenów moŜe
negatywnie wpłynąć na ich funkcje wypoczynkowe, równieŜ dla kraju sąsiedniego.
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Kwestie ochronne oraz wskaźniki o szczególnym znaczeniu transgranicznym

Dobro chronione

gleba

Kwestia ochronna

Wskaźnik
oddziaływania

Biotyczna funkcja
przestrzeni
Ŝyciowej

Stanowiska specjalne
(skrajnie wilgotne lub suche)

Ochrona przed
nanoszeniem
substancji
szkodliwych

Potencjał ochrony nakładania się
wód gruntowych ocenia się w
oparciu odstęp lustra wd
gruntowych metrach oraz w
uŜytkowej wydajności polowej
(mm/dm)

Emisji substancji
szkodliwych

Odstęp zwierciadła
wód gruntowych

Średni odstęp zwierciadła wód
gruntowych (WG) < 20 dm w poł.
z biotopami zaleŜnymi od WG

Zmiana stanu
WG

wody podziemne

wody
powierzchniowe

Wskaźnik stanu

Zmiana poziomu
WG

Strefa oddziaływania,
wskazówki dot.
Rozprzestrzeniania
Horyzont wodonośny WG,
obniŜenie przez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
w kierunku przepływu WG
przez horyzont
wodonośny WG

Obszary chronione
występowania wód
pitnych oraz źródeł
leczniczych

Zmiana stanu WG
Strefy ochronne I, II oraz III TWSG Emisji substancji
szkodliwych

Obszary
retencyjne

Tereny zalewowe HQ 100
oraz skartografowane tereny
zalewowe

Zmiana stanu
WG
Emisji substancji
szkodliwych

horyzont wodonośny WG,
obniŜenie przez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
ObniŜenie poprzez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
oraz w horyzoncie
wodonośnym WG w
kierunku przepływu WG
obniŜenie przez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
Dorzecza

Jakość wód

Klasa jakości wód wg indeksu
Saprobiena (I - IV)

Emisji substancji
szkodliwych

Nanoszenie przede
wszystkim poprzez wody
płynące przepustowość
wody gruntowe

Przepustowość

Budowle poprzeczne

Zabudowa,
blokowanie

Przestrzenie Ŝyciowe,
np. transgraniczne wody
płynące

Dyrektywa FFH (dodatek II)
Gatunki rzadkie i
chronione

Ekologiczny
system zespolony

fauna, flora,
biozróŜnicowanie Istniejące i
planowane
obszary chronione

Dyrektywa SPA (dodatek I)

Przecinanie
Emisja hałasu

Czerwona Lista Niemcy/Saksonia

Emisji substancji
szkodliwych

Powierzchnie zespolone oraz
osie biotopów o transgranicznym,
krajowym, regionalnym znaczeniu

Przecinanie

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty biosfery

Przecinanie
Emisja hałasu
Emisji substancji
szkodliwych

Parki narodowe

Przecinanie
Natura 2000

Tereny FFH oraz SPA

Emisja hałasu
Emisji substancji
szkodliwych
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Przestrzenie Ŝyciowe,
np. transgraniczne wody
płynące

np. transgraniczne wody
płynące, korytarze
Transgraniczne
przestrzenie Ŝyciowe
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
Transgraniczne
przestrzenie Ŝyciowe
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
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Część A, rozdz. 7: Oddziaływania na środowisko

Kwestie ochronne oraz wskaźniki o szczególnym znaczeniu transgranicznym

Dobro chronione

Kwestia ochronna

Wskaźnik stanu

Wskaźnik
oddziaływania

Strefa oddziaływania,
wskazówki dot.
Rozprzestrzeniania

Parki zapewniające ochronę
klimatu
Tereny leśne

Lasy w otoczeniu duŜych miast
oraz terenów o podwyŜszonej
gęstości zaludnienia

Zmiana
wykorzystania
(karczowanie)

W zaleŜności od
nachylenia terenu i
kierunku wiatrów

Lasy na stokach i grzbietach
górskich

klimat,
powietrze

Obszary pustkowi

Powierzchnie wymagające z
perspektywy klimatologicznej
ochrony powierzchni
niezabudowanych
Rasy przemieszania się zimnego
i świeŜego powietrza

ObciąŜenie
substancjami
szkodliwymi

Tereny mieszkalne
Lasy chroniące przez immisją

Wykorzystanie
Bariery
Nanoszenie
substancji
szkodliwych

Emisji substancji
szkodliwych

Człowiek
ObciąŜenie
hałasem

Tereny mieszkalne

Wizerunek
krajobrazu

Wizerunek krajobrazu o
unikalnym charakterze i urodzie

Lasy chroniące przed hałasem

Emisja hałasu

Z odniesieniem
osadniczym w zaleŜności
od nachylenia terenu

100 - 500 m
przede wszystkim w dół
stoku i w kierunku wiatrów
Z reguły 100 - 500 m
droga federalna 1.500 m
autostrada 3.000 m
przede wszystkim w
kierunku wiatrów

Wizualne zmiany
środowiska

Relief, szczególne
stosunki widokowe i
przeszkody obserwacyjne

Emisja hałasu
Rezerwat biosfery

krajobraz

Rekreacyjne
obszary chronione

DuŜe,
nieprzecinane
tereny
niezabudowane
(UZF)

dobra kulturowe
i materialne

Budowlane
elementy
krajobrazu

Emisji substancji
szkodliwych

Przewody wysokiego
napięcia 2.000 m

LSG (park krajobrazowy)

Wizualne zmiany
środowiska

Autostrada 3.000 m

UZF > 40 km²

Przecinanie

Wykaz chronionych budowli
zabytkowych

Zmiana poziomu
WG

Historyczna struktura osadnicza

Zalewanie

Obszary o wyŜszym potencjale
szkód (np. powierzchnie
przemysłowe i osadnicze na
terenach zalewowych)

Emisji substancji
szkodliwych

Rezerwat przyrody
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Wizualne zmiany
środowiska

-

ObniŜenie poprzez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
Dorzecza
Kierunek wiatrów
Osie widokowe
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Część A, rozdz. 8: Metodyka oceny

8 Metodyka oceny
Ze względu na funkcję, stopień uściślenia oraz terytorialny zakres obowiązywania w planach regionalnych
priorytetowo ocenić naleŜy alternatywy koncepcyjne względnie strukturalne oraz alternatywy lokalizacji.
Jak na Ŝadnym innym szczeblu planowania, w ramach planów regionalnych moŜna rzeczywiście dokonać
porównawczej oceny oraz wyboru pomiędzy konkretnymi, stosunkowo dokładnie wyznaczonymi
lokalizacjami alternatywnymi w obrębie stosunkowo duŜego obszaru. W związku z tym, szczebel
regionalny nadaje się szczególnie dobrze do oceny występowania kumulacyjnych oddziaływań oraz
ewentualnie do ich uniknięcia. Alternatywy koncepcyjne względnie strukturalne planów regionalnych
odnoszą się do określonej kategorii planowania (przykładowo wykorzystanie energii wiatru) i nie zawierają
z reguły zasadniczo odmiennych alternatyw systemowych – tak jak ma to miejsce w przypadku utylizacji
odpadów gdzie chodzi o spalanie lub składowanie – znacznie bardziej chodzi tutaj o porównanie róŜnych
częściowo podobnych modeli rozwoju i wykorzystania przestrzeni. W przypadku porównania
poszczególnych lokalizacji, przedmiotowe lokalizacje poddawane są ocenie pod względem ich
przydatności dla planowanego wykorzystania. Zakres, w oparciu o który dla poszczególnych kategorii
planistycznych oceniane są alternatywy koncepcyjne / strukturalne albo teŜ alternatywy lokalizacji,
rozróŜniany jest odpowiednio do kategorii planu.
W przeciwieństwie do oceny alternatywnej, dla oceny oddziaływań skumulowanych (Załącznik I lit. f
dyrektywa SOOŚ) na szczeblu regionalnym nie istnieje jeszcze w Saksonii metodyka. W Czechach
istnieją juŜ doświadczenia zgromadzone w oparciu o dokument „Kompleksowy opis przewidywanych
oddziaływań na środowisko“; w oparciu o ten dokument w ramach kompleksowego kroku oceny
analizowane są równieŜ oddziaływania skumulowane (Załącznik 3 część C III starej ustawy SOOŚ Nr
244/1992). Dla oceny skumulowanych oddziaływań w projekcie INTERREG III A wprowadzono
rozróŜnienie na
a) ograniczone przestrzennie, skumulowane oddziaływania wielu obciąŜeń indywidualnych na dobro
chronione (przykładowo gleba lub wody podziemne) oraz na
b) skumulowane oddziaływania wszystkich indywidualnych obciąŜeń w całym regionie planistycznym na
określone dobro chronione (przykładowo urodzajność gleby lub szybkość tworzenia zasobów
wodnych).
Końcowa ocena zbiorcza planu regionalnego moŜe pokazać oraz zbilansować trendy rozwojowe w
aspekcie tego, czy oddziaływania środowiskowe są w sumie dodatnie, obojętne lub ujemne. Mogą przy
tym zostać zastosowane róŜne moduły metodyki: a) porównanie kształtowania się środowiska w regionie
z oraz bez nowego planu regionalnego zgodnie z prognozą „Status-quo”, b) rozwaŜenie oddziaływań
skumulowanych oraz c) porównanie oddziaływań dodatnich i ujemnych planu regionalnego ogółem
(bilansowanie). Przykładowo moŜliwa jest kwantyfikacja, jakie powierzchnie bezwzględne oraz jaki udział
powierzchni w regionie będą przedmiotem tworzenia nowych osiedli lub zalesiania.
Na koniec podkreślić naleŜy, Ŝe we wszystkich trzech krajach, w Polsce, w Czechach oraz w Niemczech
obowiązuje zasada swobody wyboru metodyki. Wytyczne w zakresie SOOŚ wskazują kaŜdorazowo ramy
względnie moŜliwe metody. Wyjątek stanowi tutaj system czeski, w przypadku którego ocena
oddziaływania na środowisko opracowywana jest w ramach procedury zapewnienia jakości przez
zewnętrznego rzeczoznawcę i tym samym wpływ urzędów na stosowaną metodykę jest niewielki.
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Część A, rozdz. 9: Monitoring

9 Monitoring
Monitoring znaczących oddziaływań środowiskowych planów i programów uregulowany jest w artykule 10
dyrektywy SOOŚ. Celem monitoringu jest głównie odpowiednio wczesne rozpoznawanie
nieprzewidzianych, ujemnych oddziaływań, po to aby zapewnić moŜliwość podejmowania działań
zapobiegawczych. W ramach projektu INTERREG III A opracowane zostały tematy oraz zasady
postępowania dla monitoringu oddziaływań środowiskowych planów regionalnych – w szczególności dla
monitoringu środowiskowego.
W Saksonii za gromadzenie danych środowiskowych odpowiedzialny jest Landesamt für Umwelt und
19
Geologie (Krajowy urząd Środowiska i Geologii) (monitoring środowiska zgodnie z § 12 BNatSchG) .
Urząd ten udostępnia w duŜym zakresie dane środowiskowe wymagane dla monitoringu w róŜnych
formatach GIS. Ponadto dla potrzeb monitoringu przydatne są udostępniane przez Krajowy Urząd
Geodezji cyfrowe ortozdjęcia; wynika to z ich wysokiej rozdzielczości co pozwala na identyfikację i
pierwszą ocenę oddziaływań środowiskowych. Zadaniem Regionalnego Związku Planowania jest
monitorowanie wdraŜania planu regionalnego (wykonanie planu) łącznie z jego oddziaływaniami na
środowisko.
MoŜliwe okresy monitoringu wynikają zasadniczo z przedziałów czasowych zbierania względnie
aktualizacji dla poszczególnych danych ekologicznych, poniewaŜ dla monitoringu zgodnie z dyrektywą
SOOŚ, powinny być wykorzystywane głównie dane juŜ posiadane. Wyłączne powiązanie przedziałów
monitoringu z aktualizacją lub nowym opracowaniem planu regionalnego nie jest w Saksonii uzasadnione,
poniewaŜ okres czasu pomiędzy dwoma opracowaniami planów wynosi z reguły 10 lat. W tej sytuacji nie
byłoby moŜliwości wczesnego rozpoznawania oddziaływań ujemnych.
W Republice Czeskiej monitoring środowiskowy SOOŚ daje się dobrze połączyć z planowaniem
przestrzennym. W oparciu o nową ustawę „Prawo budowlane”, najpóźniej co dwa lata w raporcie z
monitoringu naleŜy udokumentować, czy zmieniły się dane wyjściowe dla planu regionalnego. W oparciu
o stanowiska właściwych urzędów, Zgromadzenie Regionalne uchwala ten raport a tym samym oznacza
to zmianę planu. W Polsce Sejmikowi przynajmniej co cztery lata przedkładać naleŜy okresowy raport na
temat zagospodarowania przestrzeni. Raport ten równieŜ moŜe być wykorzystany do monitoringu w
ramach procedury SOOŚ. W Saksonii nie jest natomiast ustawowo przewidziane opracowywanie raportu
z monitoringu. Raport taki byłby z pewnością korzystny, poniewaŜ na jego podstawie moŜliwe byłoby
formułowanie działań zaradczych, przykładowo w ramach zmian planu albo w ramach działań
dotyczących polepszenia jakości kolejnej procedury planu regionalnego względnie kolejnej procedury
SOOŚ.
Dla monitoringu oddziaływań transgranicznych, ze strony projektu INTERREG III A zaproponowana
została współpraca z urzędami odpowiedzialnymi za środowisko zaangaŜowanych państw sąsiadujących.
Kompetencja w zakresie monitoringu pozostaje zachowana u wykonawcy planu regionalnego w „regionie
pochodzenia “, który ewentualnie informowany jest przez państwo sąsiednie za pośrednictwem własnego,
najwyŜszego urzędu odpowiedzialnego za środowisko na temat nieprzewidzianych, transgranicznych
oddziaływań ekologicznych.

19

Ustawa o ochronie przyrody oraz pielęgnacji krajobrazu (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) z 25. marca 2002 (BGBl. I S.
1193), ostatnio zmieniona przez Art. 40 G v. 21.6.2005 I 1818)
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Część A, rozdz. 9: Monitoring

Regionalny Związek Planowania
(bieŜący monitoring przestrzeni, raport z monitoringu)

Powiaty ziemskie
jako niŜsze urzędy
środowiskowe (bieŜący
monitoring środow.)

Społeczeństwo
Prezydium regencyjne

Prezudium regencyjne
jako wyŜszy urząd ładu
przestrzennego
(kataster ładu
przestrzennego)

jako wyŜszy urząd środ.
(bieŜący monitoring środow.)

LfUG
jako wyŜszy urząd ochrony
środowiska (monitoring
środowiska)

SMUL
Kraje sąsiadujące

jako najwyŜszy urząd ochrony
środowiska (monitoring
środowiska)

SMI
jako najwyŜszy urząd
planowania kraju
związkowego oraz ładu
przestrzennego
(Raport na temat rozwoju kraju
związkowego)

Urzędy ładu przestrzennego w Saksonii
Urzędy środowiskowe w Saksonii
Informacje na temat realizacji planu
Informacje na temat nieprzewidzianych oddziaływań środowiskowych
Dostępność wyników z monitoringu

Rysunek 3:

Propozycja monitoringu SOOŚ w planie regionalnym w Saksonii

10 Wniosek
W ramach projektu okazało się, Ŝe procedury SOOŚ w trzech sąsiednich krajach oparte są na
zróŜnicowanych warunkach ramowych oraz Ŝe w obydwu kierunkach równoczesna, transgraniczna,
międzyregionalna współpraca w zakresie SOOŚ moŜliwa jest tylko częściowo. Wynika to częściowo ze
zróŜnicowanych kompetencji urzędów partnerów. I tak Regionalne Związki Planowania w Saksonii
przygotowują we własnym zakresie raport środowiskowy. Związek RPV odpowiedzialny jest za analizę
stanowisk społeczeństwa zarówno odnośnie projektu planu jak i w zakresie raportu środowiskowego;
decyduje on tym samym we własnym zakresie odnośnie przyjaznego dla środowiska projektu planu.
RównieŜ wykonanie transgranicznego postępowania SOOŚ podlega Regionalnemu Związkowi
Planowania jako autorowi planu. Ponadto Regionalny Związek Planowania opracowuje opinię na temat
ochrony naturalnej oraz pielęgnacji krajobrazu, których cele jako załącznik do planu regionalnego,
przejmują funkcje ramowego planu krajobrazu. Regionalne Urzędy Planowania oceniają się praktycznie
same. Odpowiednio duŜe jest zainteresowanie metodami oraz zasadami postępowania przy
wykonywaniu procedury SOOŚ w podmiotach odpowiedzialnych za planowanie w Saksonii i w
Niemczech.
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Część A, rozdz. 10: Wniosek

W Czechach Urząd Wojewódzki jako wykonawca planów odpowiedzialny jest głównie za płynny przebieg
postępowania. Zadanie opracowania raportu środowiskowego zlecane jest niezaleŜnemu rzeczoznawcy.
Urząd Wojewódzki przedkłada społeczeństwu projekt planu oraz raport środowiskowy, informuje w tym
zakresie społeczeństwo i prowadzi rozmowy ze społeczeństwem na temat projektu oraz raportu
środowiskowego. Decyzję odnośnie metod opracowania raportu środowiskowego podejmuje niezaleŜny
ekspert. Nadzór merytoryczny pełnią urzędy odpowiedzialne za SOOŚ w Ministerstwie Środowiska, który
jest wykonawcą procedury SOOŚ. Ministerstwo Środowiska określa ramy badań i na podstawie raportu
środowiskowego podejmuje decyzję, określającą, czy projekt planu regionalnego jest przyjazny dla
środowiska. W przypadku potrzeby Ministerstwo Środowiska moŜe sformułować Ŝądanie udoskonalenia
planu, w celu zapewnienia jego akceptowalności dla środowiska. RównieŜ za wykonanie transgranicznej
procedury postępowania SOOŚ odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska ( we współpracy z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych). Wpływ Urzędu Wojewódzkiego ogranicza się tym samym głównie
do prawidłowego wykonania postępowania związanego z opracowaniem planu regionalnego.
Kompetencje szczebli regionalnych w Polsce (Urzędy Marszałkowskie) są pod względem procedury
SOOŚ dla planów regionalnych porównywalnie małe jak w Czechach. Kompetencja w zakresie
postępowania związanego z procedurą SOOŚ spoczywa w rękach państwowych urzędów
odpowiedzialnych za SOOŚ (Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Środowiska); urzędy te są równieŜ
odpowiedzialne za procedury transgraniczne. W Polsce nie ma natomiast porównywalnego z Czechami
systemu zapewnienia jakości, realizowanego za pośrednictwem akredytowanych rzeczoznawców.
Rozmowy przeprowadzone w obydwu krajach członkowskich oraz udostępnione przykłady praktyczne
dostarczyły wielu impulsów. Uwzględniając zróŜnicowany podział kompetencji w Saksonii, w Polsce i w
Czechach nasuwa się pytanie, w jakim stopniu moŜliwa jest w praktyce w ogóle transgraniczna
współpraca na szczeblu regionalnym w odniesieniu do procedury SOOŚ.
W naszej ocenie, największe moŜliwości współpracy transgranicznej pomiędzy regionami sąsiednimi
polegają na (dobrowolnym) udziale w scopingu – wspólnym ustalaniu/uzgadnianiu transgranicznych ram
badań/potrzeb oceny, na transgranicznej wymianie danych jak równieŜ na wspólnym ustalaniu działań
zapobiegawczych, łagodzących oraz kompensujących. Początek zrobiony został w ramach projektu
INTERREG III A. Związek Planowania RPV mógł uzyskać od urzędów odpowiedzialnych za środowisko
regionów sąsiednich w ramach scopingu potrzebne dokumenty dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu.
W zamian za to, udostępnione zostaną opracowania specjalistyczne dotyczące ochrony przyrody oraz
pielęgnacji krajobrazu oraz ramowy plan krajobrazu (Załącznik do planu regionalnego). Ponadto zaleca
się, równieŜ w Saksonii, na etapie rozpoczęcia opracowywania planu regionalnego opracowanie mapy
ograniczeń dotyczących „Granic wykorzystania przestrzeni“ [„Limity využití území“] podobnie jak ma to
miejsce w Czechach na etapie zlecenia planu regionalnego [Zadaní] . Odpowiednio wczesne uzgadnianie
ram oceny z czeskimi oraz polskimi partnerami współpracy w ramach spotkań dotyczących in den
scopingu moŜna określić jako zakończone sukcesem. W czasie tych spotkań wymieniono cenne uwagi.
Celowa wydaje się równieŜ regularna transgraniczna wymiana wyników monitoringu w sąsiadujących
regionach.
Transgraniczny udział urzędów oraz społeczeństwa oznacza jednak z drugiej strony dodatkowe koszty.
Szczególnie na poziomie abstrakcyjnym planu regionalnego urzędom często cięŜko jest (przynajmniej w
Saksonii) mobilizować własne społeczeństwo. Większy udział społeczeństwa uzasadniał tylko wtedy
sprosta stawianym przed nim oczekiwaniom, kiedy zaangaŜowane podmioty będą odpowiednio
informowane. Wymaga to w ramach transgranicznych wielojęzyczności. RównieŜ coraz większego
znaczenia nabiera przy tym medium internet. W Polsce i w Czechach korzystanie z internetu w znaczeniu
lepszego dostępu do informacji ekologicznych narzucone jest ustawowo. W szczególności przejrzystość
internetowa administracji czeskiej wymaga podkreślenia jako wzorcowa, moŜliwa do stosowania metoda
informowania.
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Część B, rozdz. 2: Podstawy

1 Funkcja części praktycznej
Niniejsza cześć praktyczna przedstawia zasadnicze treści Strategicznej Oceny oddziaływania na
Środowisko (SOOŚ) dla planowania regionalnego zgodnie z tym, jak zostały one opracowane w projekcie
INTERREG III A-Projekt „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko w celu planowania
regionalnego – opracowanie transnarodowej koncepcji badawczej i proceduralnej dla Saksonii, Polski i
Czech“. Część ta winna służyć doczytaniu i rozpoznawaniu najważniejszych treści oraz szybkiej orientacji
w obszernych wynikach projektu. Jest ona zorientowana na strukturę raportu końcowego projektu. W
odpowiednim miejscu podawane są odsyłacze do odpowiednich rozdziałów raportu końcowego.

2 Podstawy
2.1 SOOŚ w kontekście międzynarodowych i krajowych przepisów
prawnych
Dyrektywa SOOŚ powiązana jest z szeregiem innych umów międzynarodowych, jak Porozumienie z
Espoo20, Konwencja z Aarhus21 oraz Protokołem SUP22 . Uzgodnione tam wymagania odnośnie
transgranicznego udziału władz i opinii publicznej wykorzystywane są w projekcie INTERREG III AProjekt, jako miara dla zastosowania dyrektywy SOOŚ, także, jeżeli przykładowo trzeci filar Konwencji z
Aarhus („dostęp do sądów“) nie jest jeszcze zrealizowany, a Protokół SUP nie wszedł jeszcze w życie.
Prawo międzynarodowe należy uwzględnić w ustawodawstwie krajowym Niemiec, Polski i Czech.
Tabela 5 daje chronologiczny przegląd odnośnych uregulowań krajowych i międzynarodowych prawa o
ochronie środowiska naturalnego i prawa zagospodarowania przestrzennego, mających znaczenie przy
realizacji dyrektywy w Saksonii, Polsce i Czechach.
Tabela 5:

Od OOŚ do SOOŚ: międzynarodowe i krajowe uregulowania prawa o ochronie środowiska
naturalnego i prawa zagospodarowania przestrzennego

Płaszczyzna
(UN, EU, państwo,
kraj związkowy)

W
mocy
od

Podstawy prawne
(wybór)

Cel
(w odniesieniu do badań
środowiska)

1985

Dyrektywa OOŚ 85/337/EWG

OOŚ w przypadku określonych
projektów publicznych i prywatnych

D

1990

Ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko
(UVPG)

Realizacja dyrektywy OOŚ

CZ

1992

Ustawa nr 244/1992 Sb., o badaniu
23
oddziaływań na środowisko

Wdrożenie „czeskiej OOŚ“ i „czeskiej
SOOŚ“

EU

20

Porozumienie Komisji Gospodarki ONZ dla Europy UN-ECE o ocenie oddziaływania na środowisko w ramach transgranicznych
(Konwencja z Espoo), podpisane dnia 25.02.1991 w Espoo (Finlandia)

21

Porozumienie Komisji Gospodarki ONZ dla Europy (UN-ECE) o dostępie do informacji, udziale opinii publicznej w procedurze
decyzyjnej i dostępie do sądów w sprawach ochrony środowiska (Konwencja z Aarhus), podpisane dnia 25.06.1998 w Aarhus
(Dania)

22

Protokół UN-ECE o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do porozumienia o ocenie oddziaływania na środowisko w
ramach transgranicznych (protokół SOOŚ), podpisany dnia 21.05.2003 w Kijowie (Ukraina)

23

Ustawa nr 244/1992 Dz. U. z dnia 1 kwietnia 1992 o ocenie oddziaływania na środowisko (Zákon č. 244/1992 Sb., ze dne 15.
dubna 1992, o posuzování vlivů na životní prostředí)
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Tabela 5:

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 2: Podstawy

Od OOŚ do SOOŚ: międzynarodowe i krajowe uregulowania prawa o ochronie środowiska
naturalnego i prawa zagospodarowania przestrzennego

Płaszczyzna
(UN, EU, państwo,
kraj związkowy)

W
mocy
od

Cel

Podstawy prawne

(w odniesieniu do badań
środowiska)

(wybór)

1995

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 o planowaniu
przestrzennym i zagospodarowaniu
przestrzennym

Planowanie zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą
środowiska, a tym samym „polską
SOOŚ“

1997

Konwencja z Espoo

OOŚ w ramach transgranicznych

1998

Konwencja z Aarhus

Dostęp do informacji (1 filar), udział
opinii publicznej w procedurze
decyzyjnej (2 filar), dostęp do sądów w
sprawach ochrony środowiska (3 filar)

PL

2001

Polska ustawa OOŚ

CZ

2001

Ustawa nr 100/2001 Sb., z dnia 20 lutego 2001,
o ocenie oddziaływania na środowisko i o
25
zmianie niektórych powiązanych ustaw

Realizacja dyrektywy SOOŚ

2001

Dyrektywa SOOŚ 2001/42/EG

Realizacja 2 filara Konwencji z Aarhus

PL

UN

UN

EU

Wdrożenie „polskiej UVP“ i prawa
dostępu do informacji o środowisku

24

2001

Ustawa o ochronie środowiska

Realizacja dyrektywy SOOŚ, integracja
ustawy o OOŚ, uregulowania odnośnie
dostępu do informacji o środowisku i
udziału opinii publicznej

EU

2003

Dyrektywa o informacji o środowisku
2003/4/EG

Realizacja 1 filara Konwencji z Aarhus

EU

2003

Dyrektywa o udziale opinii publicznej
27
2003/35/EG

Realizacja 2 filara Konwencji z Aarhus

2003

SächsUVPG – Ustawa o ocenie oddziaływania
28
na środowisko w Wolnym Państwie Saksonii

Konkretyzacja OOŚ poziomu
federalnego w prawie kraju związkowego

D

2004

UIG – ustawa o informacji o środowisku

Realizacja dyrektywy o informacji o
środowisku 2003/4/EG

CZ

2004

Ustawa nr 93/2004 Sb., z dnia 29 stycznia 2004
o zmianie ustawy nr 100/2001 Sb., o ocenie
30
oddziaływania na środowisko

Pełna realizacja dyrektywy SOOŚ

PL

SN

26

29

24

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2000, nr 109,
poz. 1157 (Gesetz über den Zugang zu Informationen über die Umwelt und den Umweltschutz sowie über die Prüfungen von
Umweltauswirkungen)

25

Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejcících
zákonů

26

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, Poz. 627 z późn. zm.)

27

Dyrektywa 2003/35/EG Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 maja 2003 o udziale opinii publicznej przy
opracowywaniu określonych planów i programów dotyczących środowiska oraz o zmianie dyrektyw 85/337/EWG i 96/61/EG
Rady Europy w odniesieniu do udziału opinii publicznej i dostępu do sądów (dyrektywa o udziale opinii publicznej)

28

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2005 (BGBl. S. 1794)

29

Ustawa o informacji o środowisku (UIG) z dnia 22 grudnia 2004 (Federalny Dziennik Ustaw I 2004, 3704)

30

Zákon č. 93/2004 Sb., ze dne 29. ledna 2004, ktěrym se mění zákon č. 100/2001 Sb., 2001 o posuzování vlivů na životní
prostředí
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Tabela 5:

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 2: Podstawy

Od OOŚ do SOOŚ: międzynarodowe i krajowe uregulowania prawa o ochronie środowiska
naturalnego i prawa zagospodarowania przestrzennego

Płaszczyzna
(UN, EU, państwo,
kraj związkowy)

W
mocy
od

Podstawy prawne
(wybór)

Cel
(w odniesieniu do badań
środowiska)
Częściowa realizacja dyrektywy SOOŚ:
w kodeksie budowlanym (BauGB),
ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym (ROG) i w UVPG

D

2004

Ustawa o dostosowaniu do prawa
europejskiego, budownictwo – (EAG Bau)31

D

2005

SUPG – Ustawa o wdroŜeniu SOOŚ i realizacji
dyrektywy 2001/42/EG32

Pełna realizacja dyrektywy SOOŚ na
poziomie federalnym

DPL

2006

Niemiecko-polska umowa o realizacji oceny
oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym33

Umowa międzypaństwowa konkretyzacja oceny oddziaływania na
środowisko (OOŚ) w kontekście

2006

SächsUIG – Ustawa dostępie do informacji o
środowisku dla Wolnego Państwa Saksonii34

Konkretyzacja ustawy o informacji o
środowisku poziomu federalnego w
prawie kraju związkowego

-

Protokół SOOŚ

Uregulowania dotyczące transgranicznej
SOOŚ

-

Projekt ustawy Wolnego Kraju Saksonii o
wdroŜeniu SOOŚ oraz o udziale społeczeństwa
w sprawach dotyczących środowiska 35

Konkretyzacja OOŚ poziomu
federalnego w prawie kraju związkowego
Saksonii, nowa wersja SächsUVPG,
m.in. zmiana SächsLPlG

SN

UN

SN

2.2 Struktura państwa i struktury administracyjne w Saksonii, Polsce i
Czechach
Struktury administracyjne w Saksonii, Polsce i Czechach po części znacznie róŜnią się od siebie. Cechą
szczególną jest system federalny w Niemczech, z którego dla Wolnego Państwa Saksonii wynikają
własne uprawnienia ustawodawcze. Podczas, gdy w Polsce i Czechach uchwalona moŜe być
kaŜdorazowo tylko jedna, centralna ustawa o planowaniu przestrzennym, w Niemczech kaŜdy kraj
związkowy wydaje własna ustawę o planowaniu regionalnym. RóŜnice między krajami związkowymi mogą
się dalej nasilać, poniewaŜ zmiana ustawy zasadniczej w toku „reformy federalizmu“ umoŜliwi w
przyszłości krajom związkowym pełne odstępstwo od ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

31

Ustawa o dostosowaniu prawa budowlanego do dyrektyw UE (Ustawa o dostosowaniu do prawa europejskiego, budownictwo EAG Bau) z dnia 24 czerwca 2004, (Federalny Dziennik Ustaw I, nr 31, S. 1359) (Gesetz zur Anpassung des Baugesetzes an
EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004, (BGBl. I, Nr. 31, S. 1359))

32

Ustawa o wdroŜeniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko i realizacji dyrektywy 2001/42/EG (SUPG) z dnia 29
czerwca 2005 (Federalny Dziennik Ustaw. 2005, część I str. 1746) (Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung
und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) vom 29. Juni 2005 (BGBl. 2005, Teil I S. 1746))

33

Umowa z dn. 11.04.2006, zawarta w Neuhardenberg między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej, o realizacji Konwencji z dn. 25 lutego 1991 o ocenie oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
(Niemiecko-polska umowa dot. OOŚ)

34

Ustawa dostępie do informacji o środowisku dla Wolnego Państwa Saksonii z dnia 1 czerwca 2006 (Dzienni Ustaw i
Rozporządzeń 2006, nr 7, str. 146) (Gesetz über den Zugang zu Umweltinformationen für den Freistaat Sachsen vom 1. Juni
2006 (SächsGVBl. 2006, Nr. 7, S. 146))

35

Projekt ustawy Wolnego Kraju Saksonii o wdroŜeniu oceny oddziaływania na środowisko określonych planów i programów oraz o
udziale społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska, oparty na dyrektywie Wspólnoty Europejskiej 2003/35/WE (projekt
ustawy nowelizującej z lipca 2006)
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Niemcy
Kraj Związkowy Saksonii
Federacja
Bundesstaat

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 2: Podstawy

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Państwo
Národní stát

Państwo

Kraj związkowy
Bundesland

Okręg administracyjny
Regierungspräsidium
Regionalny związek
planowania
Regionaler Planungsverband

Okręg
Landkreis

Urząd wojewódzki

Region
Kraj

Urząd marszałkowski

Gmina o rozszerzonym
zakresie kompetencji
Obec s rozšířenou
působnosti

Powiat

Gmina z gminnym
urzędem nadzoru
Obce s pověřeným
obecním úřadem
Gmina
Gemeinde

Gmina

Gmina
Obec

Organy SOOŚ odpowiedzialne na planowanie regionalne
Rysunek 4:

36

Porównanie struktury państwa i struktur administracyjnych

Dla Republiki Czeskiej oznacza to, Ŝe w przypadku zagadnień transgranicznych musi ona nastawić się na
róŜne struktury i procedury administracyjne w sąsiednich krajach związkowych Saksonii i Bawarii. Dotyczy
to takŜe Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do sąsiednich krajów związkowych Saksonii,
Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

2.3 Systemy planowania i punkty wyjściowe do integracji SOOŚ z
procedurami planowania regionalnego w Saksonii, Polsce i Czechach
W przeciwieństwie do Polski i Czech oceny oddziaływania na środowisko traktowane są w Niemczech
tradycyjnie, jako niesamodzielna część urzędowych procedur administracyjnych. Dotyczy to takŜe
Saksonii, gdzie odpowiedzialność za realizację procedury SOOŚ wraz z oceną jej wyników oraz za
podjęcie decyzji ponosi podmiot planowania. Nie istnieją centralne urzędy OOŚ i SOOŚ, typowe dla
Polski i Czech. Dlatego teŜ raport o stanie środowiska nie ma w Saksonii Ŝadnych konsekwencji
materialno-prawnych dla planowania regionalnego. Urzędy i opinia publiczna mogą jedynie kwestionować
wadliwe rozwaŜenie z przyczyn formalnoprawnych. Inaczej sytuacja wygląda w Polsce oraz w Czechach,
gdzie na płaszczyźnie państwowej organa OOŚ/SOOŚ określają oddziaływanie na środowisko i mogą
wywierać wpływ na decyzję wykonawców planu.

36

w oparciu o Knippschild, Robert: Prezentacja: trwałe planowanie przestrzenne i ekologiczne. Dwustronne forum Euroregionu
Styria - Północna Słowacja. Transgraniczna kooperacja w zakresie środowiska jako czynnik konkurencyjności. Maribor.
01.06.2006. strona 18 (niepublikowany manuskrypt)
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Tabela 6:

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 2: Podstawy

Plany regionalne oraz SOOŚ w Saksonii, Polsce oraz Czechach
Wolny Kraj Saksonia

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Ustawa planistyczna

Saksońska krajowa ustawa
o planowaniu

Ustawa o planowaniu oraz
zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa nr 183/2006 GBl., o
planowaniu przestrzennym i
prawie budowlanym (nowa
ustawa budowlana)

Nazwa dokumenty
planistycznego

Plan regionalny

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Zasady rozwoju
przestrzennego w regionie

Skala planu regionalnego

1: 100.000

1: 150.000

1: 100.000

Działanie wiąŜące w
stosunku do nadrzędnej
płaszczyzny planowania

Obowiązek dostosowania
planów gminy

W przypadku konfliktów z planami
gminnymi negocjacje dotyczące
przejęcia treści planu
zagospodarowania przestrzeni
pomiędzy wojewódzkim urzędem
marszałkowskim oraz wójtem
gminy/burmistrzem/prezydentem
miasta

Obowiązek dostosowania
planów gminy

Ustawa o SOOŚ dla planu
regionalnego

Saksońska krajowa ustawa
o planowaniu (obecnie
projekt zmiany, ROG i.V.m.
SUP-RL określa ramy)

Ustawa o ochronie środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej ,

Ustawa nr 100/2001 i ocenie
oddziaływania na środowisko
Republiki Czeskiej In wersji
ustawy nr 93/2004

Specjalistyczne
opracowanie dotyczące
ochrony środowiska oraz
pielęgnacji krajobrazu,
ramowy plan krajobrazowy
(brak samodzielnego
dokumentu)

Wojewódzkie opracowanie
ekofizjograficzne,

Wykonawca planu
regionalnego

Regionalny Zarząd
Planowania

Urząd Marszałkowski

Urząd Regionalny

Urząd zatwierdzający plan
regionalny

Saksońskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
(nadzór specjalistyczny i
prawny)

Właściwy minister budownictwa,
gospodarki przestrzennej i
mieszkalnictwa (nadzór prawny)

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
(nadzór specjalistyczny i
prawny)

Opracowujący raport o
stanie środowiska

KaŜdy, równieŜ wykonawca
projektu

KaŜdy poza wykonawcą projektu

Akredytowane osoby
prywatne

Organ nadzorujący SOOŚ

Saksońskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
(nadzór prawny)

Wojewoda / wojewódzki inspektor
zdrowia
(nadzór specjalistyczny i prawny)

Ministerstwo Środowiska
(nadzór specjalistyczny i
prawny)

Jako kraj pierwotny >>

Regionalny Zarząd
Planowania

(Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej – tylko dla
planów sektorowych)

Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej

Jako kraj objęty

Regionalny Zarząd
Planowania (Zgodnie z
projektem ustawy
nowelizującej)37

Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej

Przedmiot

Skala oceny w zakresie
ochrony środowiska

Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Wojewódzki program ochrony
środowiska

Koncepcja ochrony
środowiska naturalnego i
krajobrazu w regionie

Kto jest odpowiedzialny?

Organ odpowiedzialny za
transgraniczną SOOŚ

37

<<

Zgodnie z projektem ustawy z lipca 2006 Wolnego Kraju Saksonii o wdroŜeniu oceny oddziaływania na środowisko pewnych
planów i programów oraz o udziale społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska, opatym na dyrektywie Wspólnoty
Europejskiej 2003/35/WE, związek planowania regionalnego jest tu właściwym organem. Projekt tej ustawy spotkał się
tymczasem z krytyką związku planowania regionalnego. O dyskusji dotyczącej kompetencji moŜna się dowiedzieć w końcowym
raporcie z projektu (cz. B, roz. 3.1).
W sytuacji gdy państwo sąsiednie jest państwem planującym jak i kontrolującym, a zaistnieją problemy przy jednoznacznym
wskazaniu właściwego organu biorącego udział w postępowaniu transgranicznym w Saksonii, istnieje następująca moŜliwość
nawiązania kontaktu. W tam wypadku państwo sąsiednie moŜe się zwrócić do Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i
Rolnictwa, które pokieruje je do właściwego organu.
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Tabela 6:

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 2: Podstawy

Plany regionalne oraz SOOŚ w Saksonii, Polsce oraz Czechach
Wolny Kraj Saksonia

Rzeczpospolita Polska

Republika Czeska

Monitoring realizacji planu regionalnego
Istniejący obowiązek
nadzoru realizacji planu
regionalnego

BieŜąca obserwacja
przestrzenna
(brak obowiązku
raportowania)

Okresowa ocena planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa w okresach 4-letnich
(sprawozdanie dla sejmiku i uchwała)

Raport kontrolny, łącznie z
udziałem władz w odstępach
maks. 2-letnich (uchwała
podejmowana przez
zgromadzenie regionalne)

3 Integracja oceny oddziaływania na środowisko w procesie
planowania regionalnego
Asymetrie struktury państwa oraz struktur administracyjnych prowadzą zazwyczaj do niepewności w
przypadku pytania o kompetencje w ramach procedur transgranicznych. Oprócz tego problemy mogą
pojawić się, gdy uzgodnienie transgraniczne nastąpić ma między róŜnymi płaszczyznami
administracyjnymi na podstawie uregulowań krajowych.
RóŜne systemy panowania prowadzić mogą do róŜnej interpretacji przedmiotu i ram badania w SOOŚ.
RóŜne zobowiązania treści planu i podstawy planowania wywierają wpływ na metody badania.
Poszczególne punkty wyjściowe do integracji SOOŚ z procedurami planowania regionalnego
stanowią wskazówki dla kształtowania międzynarodowej koncepcji procedury. Zrozumienie
poszczególnych uregulowań krajowych jest szczególnie pomocne dla uzgodnienia kompetencji oraz przy
wyznaczaniu terminów.
Mimo, Ŝe podstawę punktów wyjściowych do procedury transgranicznej SOOŚ w poszczególnych
państwach stanowi jednolita dyrektywa SOOŚ, w przypadku jej ukształtowania w poszczególnych krajach
występują teŜ pewne róŜnice. Dotyczy to zwłaszcza kompetencji urzędów (organów), terminu udziału
transgranicznego oraz rodzaju udziału opinii publicznej.
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Tabela 7:

Część B, rozdz. 3: Integracja SOOŚ - planowania regionalnego

Propozycje integracji SOOŚ w procedurze opracowania planów regionalnych w Saksonii

Kroki proceduralne opracowania
planu regionalnego
(wg SächsLPlG)

Uchwała o opracowaniu

Zintegrowany udział władz i
opinii publicznej

Kroki proceduralne SOOŚ
(wg ROG, UVPG, SächsUIG)

Monitoring
(§ 12 SächsUIG)

(plan regionalny i SOOŚ)
Publiczne podanie do wiadomości
•

Uchwalenia statutu

•

Wyników nadzoru

Udział władz
Screening

•

Przesłanie wstępnego projektu do
jednostki odpowiedzialnej za kwestie
publiczne, łącznie z krajem
sąsiadującym

•

Przesłanie wstępnego projektu do
organu odpowiedzialnego za
środowisko, łącznie z projektem rama
badania SOOŚ w celu zajęcia
stanowiska (ew. równieŜ do właściwego
organu kraju sąsiadującego)

(§ 7 Ust. 5 zdanie 5-7 ROG)
Udział w opracowaniu planu
(wstępny projekt)
(§ 6 Ust. 1 SächsLPlG)

Ustalenie ram badania
Scoping
(§ 7 Ust. 5 zdanie 4 ROG)

Raport o stanie środowiska
(§ 7 Ust. 5 ROG)

Udział opinii publicznej
•

Pisemne powiadomienie oraz
przekazanie projektu z raportem o
stanie środowiska do jednostki
odpowiedzialnej za kwestie publiczne w
celu zajęcia stanowiska, łącznie z
krajem sąsiadującym

•

Publiczne powiadomienie oraz
wyłoŜenie projektu oraz raportu o
stanie środowiska w celu zajęcia
stanowiska przez opinię publiczną (ew.
równieŜ w kraju dotkniętym)

•

W razie potrzeby przeprowadzenie
ustnych konsultacji (ew. z krajem
dotkniętym)

Udział innych władz
Publiczne wysłuchanie

(§ 7 Ust. 6 ROG)

(projekt planu)

Udział opinii publicznej

(§ 6 Ust. 2 SächsLPlG,
§ 6 Ust. 3 SächsLPlG,
§ 6 Ust. 4 SächsLPlG)

(§ 7 Ust. 6 ROG)
Udział transgraniczny
(§ 7 Ust. 6 ROG w poł. Z § 14 j UVPG)
Podejmowanie decyzji
(§ 7 Ust. 7 zdanie 3 ROG)

Podsumowujące oświadczenie
(§ 7 Ust. 7 zdanie 8 ROG)
Uchwalenie statutu
(§ 7 Ust. 2-4 SächsLPlG)

Publiczne podanie do wiadomości
•

Publiczne podanie do wiadomości
decyzji oraz publiczne wyłoŜenie planu,
raportu i stanie środowiska oraz
podsumowującego wyjaśnienia

•

Ew. przesłanie planu oraz raportu o
stanie środowiska łącznie z
podsumowującym wyjaśnieniem do
kraju dotkniętego

Podanie do wiadomości decyzji
(§ 7 Ust. 9 ROG w poł. Z § 14 j, l UVPG)
Monitoring
(§ 7 Ust. 10 ROG)

4 Koncepcja oceny i postępowania
4.1 Screening
Plany regionalne naleŜy generalnie poddać ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z federalnym
ustawodawstwem ramowym według załącznika 3 UVPG „Wykaz planów i programów podlegających
SOOŚ“, wskutek czego z reguły odpada screening. Zgodnie z federalnym ustawodawstwem ramowym
wyjątek stanowi przypadek, polegający na tym, Ŝe plan regionalny „tylko w niewielkim stopniu jest [będzie]
zmieniany lub […] usta[la] [on] uŜytkowanie małych obszarów na płaszczyźnie lokalnej “ (§ 14d ust. 1
42

SOOŚ dla planowania regionalnego

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 4: Koncepcje badawcze i proceduralne

UVPG). Plany, które przypuszczalnie powodować będą znaczące skutki dla środowiska, naleŜy jednakŜe
poddać za kaŜdym razem ocenie oddziaływania na środowisko (por. § 7 ust. 5 zdanie 5 i 6 ustawy o
planowaniu przestrzennym).

4.2 Scoping
Scoping słuŜy do przedyskutowania i określania przeznaczonych do zbadania treści planów lub
programów, jak teŜ metod badawczych przy pomocy merytorycznie wyspecjalizowanych urzędów
(organów) (por. MKRO 2004, str. 5). Przysługuje mu tym samym „funkcja sterująca i kształtująca proces
SOOŚ oraz treści SOOŚ“ (Jacoby 2000, str. 471).
Treści scopingu
•

zakres i głębia merytoryczna oceny oddziaływania na środowisko, jako kryteria uwzględnić
naleŜy rodzaj i zobowiązanie, jak teŜ odniesienie powierzchniowe ustaleń planowania regionalnego,
rozporządzalne dane ekologiczne, istotne wskaźniki oddziaływania, istotność transgraniczna
ewentualnych skutków środowiskowych, jak teŜ stratyfikacja na inne planowania lub płaszczyzny
planowania.

•

odgraniczenie obszaru badań, przy czym uwzględnić naleŜy zasięg oddziaływań na środowisko
poza granicami regionu

•

wymagane i rozporządzalne, stosowne dane ekologiczne

•

metoda badania, zwłaszcza rodzaj i zakres badania alternatywnego i wybór wskaźników i skal
oceny środowiska

•

treści i metodyka końcowej oceny zbiorczej oddziaływań na środowisko planu regionalnego

•

ogólny (pobieŜny) podział procesu badania (treści i harmonogram) oraz dalsze ukształtowanie
procesu scopingu

•

inni, dotąd nie biorący udziału, uczestnicy, których udział jest przewidywany.

4.3 Przedmioty badania
Treści planów regionalnych, przeznaczone do pogłębionego badania (w odniesieniu do lokalizacji)
Według artykułu 3 ustęp 2 dyrektywy SOOŚ ocena oddziaływania na środowisko dokonywana jest w
przypadku wszystkich planów „... wskutek których ustanawiane są ramy dla zatwierdzenia projektów,
wymienionych w załącznikach I i II dyrektywy 85/337/EWG lub [...] w przypadku, których, wobec ich
przypuszczalnych oddziaływań na obszary, badanie według artykułu 6 lub 7 dyrektywy 92/43/EWG uwaŜa
się za niezbędne“. Z tego odsyłacza do projektów, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko
(podlegające UVP) wzgl. podlegającym badaniu w myśl dyrektywy FFH (podlegające FFH-VP), korzysta
się takŜe przy ustalaniu zakresu i stopnia uszczegółowienia oceny oddziaływania na środowisko. Z
względu na ograniczenia artykułu 3 ust. 2 dyrektywy SOOŚ ocena oddziaływania na środowisko
prowadzona jest przede wszystkim dla tych treści planów, które ustanawiają ramy dla odpowiednich
projektów podlegających UVP i podlegających FFH-VP.
Dlatego teŜ badanie oddziaływań na środowisko przewidziane jest w szczególności dla przedstawień
planów regionalnych, które merytorycznie i przestrzennie są wystarczająco konkretne, aby ustanowić
ramy dla projektów, dla których, zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG) i
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ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko w Wolnym Państwie Saksonii (SächsUVPG),
38
przeprowadzić naleŜy ocenę oddziaływania na środowisko wzgl., które powodować mogą FFH-VP.

4.3.1 Dobra chronione
Podstawę oceny oddziaływania na środowisko dla planowania regionalnego stanowią, powszechnie
uznawane wg dyrektywy UVP oraz podane i rozszerzone w dyrektywy SOOŚ w załączniku I, dobra
chronione:
•

człowiek, zdrowie człowieka

•

fauna, flora, biozróŜnicowanie

•

gleba

•

woda (wody podziemne)

•

woda (wody powierzchniowe)

•

klimat, powietrze

•

krajobraz

•

dobra kulturowe i materialne

jak teŜ ich wzajemne oddziaływania (por. § 2 ust. 1 UVPG).

4.3.2 Konkretyzacja dóbr chronionych i kwestii ochronnych
W celu dokonania oceny oddziaływania na środowisko skonkretyzować naleŜy, które istotne aspekty,
właściwości lub znaczenia dóbr chronionych naleŜy zbadać. Odgrywają tutaj rolę, na przykład róŜne
funkcje dóbr chronionych, wraŜliwości, osobliwości (cechy szczególne) lub obciąŜenia wstępne.
Wywodzące się m.in. z dóbr chronionych, treści programu krajobrazowego, specjalistycznego
opracowania odnośnie ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego, krajowego planu rozwoju
oraz celów ekologicznych, uwarunkowane obszarowo przedmioty badania określane są mianem kwestii
ochronnych.
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Zobacz teŜ Ad-hoc zespół pracowny „SOOS” (2003): Drugi i koncowny rękopis stanowiskowy do oceny oddzialywan na
srodowisko planów przestrzennego ladu. str. 141. W: Eberle i Jacoby (Wyd.) (2003): SOOS dla planów regionalnych.
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Wykaz kwestii ochronnych w SOOŚ planu regionalnego

Kwestia ochronna

Dobro chronione człowiek
Cz 1

ObciąŜenie hałasem na obszarze osiedli

Cz 2

ObciąŜenie substancjami szkodliwymi na obszarze osiedli

Dobro chronione fauna, flora, biozróŜnicowanie
FFB 1

Typy biotopów

FFB 2

Gatunki rzadkie i chronione

FFB 3

Powierzchnie zespolone biotopów

FFB 4

Istniejące i planowane obszary chronione

FFB 5

Istniejące i planowane obszary FFH/SPA

Dobro chronione gleba
Gl 1

Urodzajność naturalna

Gl 2

Funkcja filtra, bufora

Gl 3

Biotyczna funkcja przestrzeni Ŝyciowej

Gl 4

Podatność na erozję

Gl 5

ObciąŜenie substancjami szkodliwymi, dawne obciąŜenia

Gl 6

Powierzchnia niezabudowana

Dobro chronione wody podziemne
Wpd 1

Zasilanie wód podziemnych

Wpd 2

Ochrona wód podziemnych

Wpd 3

Odstęp zwierciadła wód gruntowych

Wpd 4

Obszary chronione występowania wód do picia oraz źródeł leczniczych

Dobro chronione wody powierzchniowe
Wpw 1

Jakość strukturalna wód płynących

Wpw 2

Przepustowość

Wpw 3

Jakość wody

Wpw 4

Przepustowość wód płynących

Dobro chronione klimat, powietrze
KP 1

Cechy bioklimatyczne

KP 2

Istniejące i potencjalne klimaty obciąŜające

Dobro chronione krajobraz
Kr 1

Wizerunek krajobrazu

Kr 2

Tereny rekreacyjne w okolicy miejsc centralnych

Kr 3

Nieprzecinane tereny niezabudowane (UZF)

Kr 4

Istniejące i zaplanowane obszary chronione do rekreacji

Dobro chronione dobra kulturowe i materialne
KM 1

Budowlane dobra kulturowe i materialne

KM 2

Krajobrazowe dobra kulturowe
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4.3.3 Przedstawienie podsumowujące kwestii ochronnych w tzw. „listach
gończych”
Dla lepszej moŜliwości wglądu w poszczególne etapy badania i oceny, dla kaŜdej kwestii ochronnej
opracowane zostały standaryzowane kwestionariusze, tak zwane „listy gończe“. Mają one na celu przede
wszystkim oddzielne przedstawienie informacji odnośnie płaszczyzny rzeczowej i wartościowej dla oceny,
a takŜe wskazanie ewentualnych ubytków informacji. Wszystkie treści, stanowiące podstawę oceny,
winny być tym sposobem w moŜliwie przejrzystej formie udostępnione.
Tytułem przykładu przedstawiono poniŜej „list gończy” kwestii ochronnej „Gl 2, Funkcja filtra/bufora“.
Tabela 9:

Gl 2

Kwestia ochronna „Gl 2, Funkcja filtra/bufora“

Dobro chronione gleba – Funkcja filtra/bufora

Definicja kwestii ochronnej
„Pod pojęciem filtra i bufora dla substancji szkodliwych rozumiana jest zdolność gleby do separowania substancji
rozpuszczonych lub znajdujących się w stanie zawiesiny od ich środków transportu. Zdolność tę wyznaczyć
moŜna na podstawie mechanicznych lub fizykochemicznych właściwości filtra” (SMUL 2005, str. 21).

Umweltziele (rechtliche, landesplanerische und fachplanerische Vorgaben)
Cele z zakresu jakości i traktowania środowiska:
•

„NaleŜy trwale zapewnić funkcję gleb (funkcja filtrująca, funkcja magazynująca, funkcja produkcyjna, funkcja
rozwoju biotopu, funkcja archiwizująca, funkcja powierzchni niezabudowanej), wspierać ich naturalny rozwój,
a w razie potrzeby przywracać ich poprzedni stan. W tym celu korzystanie z gleby winno odbywać się w
sposób oględny i oszczędny poprzez zabudowanie powierzchni, okopanie i usypywanie” (SMI 2003, LEP G
4.4.1, Z 9.1).

Wskaźniki
Wskaźnik stanu (stan środowiska):
•

Stopnie buforowania (stopnie P) koncepcyjnej mapy gleb ze stopniami wartości 5 i 4, 3, 2 i 1 ustalone na
podstawie zdolności wymiany kationów KAKeff w cmolc/kg i pojemności powietrznej w mm w zaleŜności od
-

miąŜszości

-

rodzaju gleby w powiązaniu z rodzajem powstania i stopniem stanu (w przypadku powierzchni
uprawnych) wzgl. rodzaju gleby w powiązaniu ze stopniem stanu i stosunkami wodnymi (w przypadku
uŜytków zielonych).

Wskaźniki działania (ocena oddziaływania na środowisko):
•

Wykorzystanie powierzchni gleb o szczególnym, ogólnym i drugorzędnym znaczeniu funkcji regulatora/bufora

•

Zmiana wykorzystania powierzchni gleb o szczególnym, ogólnym i drugorzędnym znaczeniu funkcji
regulatora/bufora

•

Zmiana stanu wód podziemnych gleb o szczególnym, ogólnym i drugorzędnym znaczeniu funkcji
regulatora/bufora

•

Emisje substancji szkodliwych gleb o szczególnym, ogólnym i drugorzędnym znaczeniu funkcji
regulatora/bufora

* Stosowne strefy oddziaływania dla poszczególnych wyznaczeń planu regionalnego zawarte są w Tabela 15.
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Kwestia ochronna „Gl 2, Funkcja filtra/bufora“

Powiązania z innymi dobrami chronionymi / kwestiami ochronnymi
Kwestia ochronna Bo 2 jest ściśle powiązana z celami ekologicznymi i wskaźnikami stanu innych dóbr
chronionych / kwestii ochronnych. Oznacza to, Ŝe znaczne oddziaływania na środowisko w jednej kwestii
ochronnej potencjalnie prowadzą do bezpośrednich lub pośrednich, negatywnych lub pozytywnych wpływów na
inną kwestie ochronną. Dlatego w przypadku wystąpienia oddziaływań na środowisko, dotyczących Bo 2, naleŜy
kaŜdorazowo sprawdzić ewentualne oddziaływania na następujące kwestie ochronne:
Gleba

Gl 1) Naturalna Ŝyzność
Gl 3) Biotyczna funkcja przestrzeni Ŝyciowej
Gl 4) Podatność na erozję

Wody podziemne

Wpd 2) Ochrona wód podziemnych
Wpd 3) Odstęp zwierciadła wód gruntowych

Zasoby danych
Koncepcyjna mapa gleb (BKkonz), M. 1: 25.000, wydana 2002-2004, LfUG, Wydz. Ochrony Gleby, Freiberg.

Dyspozycyjność danych
Dyspozycyjność danych dotyczy całej powierzchni.

Ocena
Klasy oceny stanu środowisk:
ZS = znaczenie szczególne, ZO = znaczenie ogólne, ZD = znaczenie drugorzędne

Ocena stanu środowiska
Zgodnie z systemem oceny gleb Saksonii (SMUL 2005), funkcja regulacyjna/buforowa podzielona jest na pięć klas
wartości. KaŜda z nich odpowiada jednemu stopniowi buforowania (stopień P).
Klasy oceny stanu środowisk
ZS
ZO
ZD

stopień P

Ocena BKkonz

5

bardzo wysoki

4

wysoki

3

średni

2

niewielki

1

bardzo niewielki
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Kwestia ochronna „Gl 2, Funkcja filtra/bufora“

Ocena oddziaływań na środowisko

Ocena oddziaływań
na środowisko

Obraz
graficzny

Wpływ na wskaźniki oddziaływania wzgl. wskaźników działania na
poszczególne powierzchnie, o znaczeniu zgodnym z oceną stanu
środowiska (patrz wyŜej: ZS, ZO, ZD)
Wykorzystanie
powierzchni

1 a. DuŜy konflikt
z restrykcją

Zmiana wykorzystania powierzchni

Zmiana stanu wód
podziemnych

Emisje substancji szkodliwych

Obecnie brak jest prawnie obowiązującego standardu środowiskowego.

1 b. DuŜy konflikt
bez restrykcji

ZS

–

–

ZS

2. Średni konflikt

ZO

ZS

ZS, ZO

ZO

3. Niewielki konflikt

ZD

ZO, ZD

ZD

Uwolnienie powierzchni, zmiana wykorzystania powierzchni (np. z
obszaru wybierania surowców na obszar zalesień), regulacja stanu wód
podziemnych lub porządkowanie i modernizacja powierzchni z funkcją
regulacyjną/buforową o wysokim, średnim lub niewielkim znaczeniu z
dającymi się udokumentować pozytywnymi oddziaływaniami na funkcję
regulacyjną/buforową gleby

Pozytywne
oddziaływania na
środowisko

Zapobieganie i zmniejszanie, ocen zbiorcza i stratyfikacja
Propozycje odnośnie
zapobiegania i zmniejszania
negatywnych oddziaływań na
środowisko

Ochrona pośrednia funkcji regulacyjnej/buforowej gleb poprzez zapobieganie,
zmniejszanie wykorzystania powierzchni, zmiany stanu wód podziemnych i/lub
emisji substancji szkodliwych:
•

VRG/VBG zaopatrzenie w wodę do picia (zapobieganie wprowadzaniu
substancji szkodliwych)

•

Redukcja wielkości powierzchni ingerencji wyznaczeń planowania
regionalnego

Pozytywnie oddziałujące
przedstawianie planowania
regionalnego do
uwzględnienia przy ocenie
zbiorczej REP

Powierzchniowe bilansowanie zbiorcze przy uwzględnieniu następujących,
potencjalnie pozytywnie oddziałujących, nie przeznaczonych do pogłębionego
badania wyznaczeń planowania regionalnego:

Stratyfikacja na dolnych
płaszczyznach planowania

Uwzględnienie pozytywnie oddziałujących uwolnień powierzchni

•

Potencjalny obszar powstawania powodzi: przedsięwzięcia, zmierzające
do zmniejszenia spływu powierzchniowego

Pozostałe informacje/literatura
SMI – MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OLNEGO PAŃSTWA SAKSONII (2003): LEP – Krajowy plan rozwoju
Saksonii 2003, uchwalony przez rząd dnia 16.12.2003 i opublikowany 31.12.2003 (SächsGVBl. Nr.19/2003)
SMUL – MINISTERSTWO ŚRODOWISKA I ROLNICTWA SAKSONII (2005): System oceny gleb Saksonii. Stan 10/2005
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4.3.4 WaŜność poszczególnych kwestii ochronnych w badaniu transgranicznym
Tabela 10:

Kwestie ochronne oraz wskaźniki o szczególnym znaczeniu transgranicznym

Dobro chronione

Gleba

Kwestia ochronna

Wskaźnik
oddziaływania

Biotyczna funkcja
przestrzeni
Ŝyciowej

Stanowiska specjalne
(skrajnie wilgotne lub suche)

Ochrona przed
nanoszeniem
substancji
szkodliwych

Potencjał ochrony nakładania się
wód gruntowych ocenia się In
oparciu In odstęp lustra wd
gruntowych In metrach oraz w
uŜytkowej wydajności polowej
(mm/dm)

Emisji substancji
szkodliwych

Odstęp zwierciadła
wód gruntowych

Średni odstęp zwierciadła wód
gruntowych (WG) < 20 dm w poł.
z biotopami zaleŜnymi od WG

Zmiana stanu
WG

Wody podziemne

Wody
powierzchniowe

Wskaźnik stanu

Obszary chronione
występowania wód
pitnych oraz źródeł
leczniczych

Strefy ochronne I, II oraz III
TWSG

Obszary
retencyjne

Tereny zalewowe HQ 100
oraz skartografowane tereny
zalewowe

Zmiana poziomu
WG

Strefa oddziaływania,
wskazówki dot.
Rozprzestrzeniania
Horyzont wodonośny WG,
obniŜenie przez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
w kierunku przepływu WG
przez horyzont
wodonośny WG

Zmiana stanu WG
Emisji substancji
szkodliwych

Zmiana stanu
WG
Emisji substancji
szkodliwych

horyzont wodonośny WG,
obniŜenie przez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
ObniŜenie poprzez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
oraz w horyzoncie
wodonośnym WG w
kierunku przepływu WG
obniŜenie przez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
Dorzecza

Jakość wód

Klasa jakości wód wg indeksu
Saprobiena (I - IV)

Emisji substancji
szkodliwych

Nanoszenie przede
wszystkim poprzez wody
płynące przepustowość
wody gruntowe

Przepustowość

Budowle poprzeczne

Zabudowa,
blokowanie

Przestrzenie Ŝyciowe,
np. transgraniczne wody
płynące

FFH-RL (dodatek II)
Gatunki rzadkie i
chronione

Ekologiczny
system zespolony

Fauna, flora,
biozróŜnicowanie
Istniejące i
planowane
obszary chronione

Przecinanie
Emisja hałasu

VRL (dodatek I)
Czerwona Lista Niemcy/Saksonia

Emisji substancji
szkodliwych

Powierzchnie zespolone oraz
osie biotopów o transgranicznym,
krajowym, regionalnym
znaczeniu

Przecinanie

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty biosfery

Przecinanie
Emisja hałasu
Emisji substancji
szkodliwych

Parki narodowe

Przecinanie
Natura 2000

Tereny FFH oraz SPA

Emisja hałasu
Emisji substancji
szkodliwych
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Przestrzenie Ŝyciowe,
np. transgraniczne wody
płynące

np. transgraniczne wody
płynące, korytarze

Transgraniczne
przestrzenie Ŝyciowe
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
Transgraniczne
przestrzenie Ŝyciowe
przede wszystkim w
kierunku wiatrów
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Kwestie ochronne oraz wskaźniki o szczególnym znaczeniu transgranicznym

Dobro chronione

Kwestia ochronna

Wskaźnik stanu

Wskaźnik
oddziaływania

Strefa oddziaływania,
wskazówki dot.
Rozprzestrzeniania

Parki zapewniające ochronę
klimatu
Tereny leśne

Lasy w otoczeniu duŜych miast
oraz terenów o podwyŜszonej
gęstości zaludnienia

Zmiana
wykorzystania
(karczowanie)

W zaleŜności od
nachylenia terenu i
kierunku wiatrów

Lasy na stokach i grzbietach
górskich

Klimat,
powietrze

Obszary pustkowi

Powierzchnie wymagające z
perspektywy klimatologicznej
ochrony powierzchni
niezabudowanych
Rasy przemieszania się zimnego
i świeŜego powietrza

ObciąŜenie
substancjami
szkodliwymi

Tereny mieszkalne
Lasy chroniące przez immisją

Wykorzystanie
Bariery
Nanoszenie
substancji
szkodliwych

Emisji substancji
szkodliwych

Cłowiek
ObciąŜenie
hałasem

Tereny mieszkalne

Wizerunek
krajobrazu

Wizerunek krajobrazu o
unikalnym charakterze i urodzie

Lasy chroniące przed hałasem

Emisja hałasu

Z odniesieniem
osadniczym w zaleŜności
od nachylenia terenu

100 - 500 m
przede wszystkim w dół
stoku i w kierunku wiatrów
Z reguły 100 - 500 m
droga federalna 1500 m
autostrada 3000 m
przede wszystkim w
kierunku wiatrów

Wizualne zmiany
środowiska

Relief, szczególne
stosunki widokowe i
przeszkody obserwacyjne

Emisja hałasu
Rezerwat biosfery

Krajobraz

Rekreacyjne
obszary chronione

DuŜe,
nieprzecinane
tereny
niezabudowane
(UZF)

Dobra kulturowe
i materialne

Budowlane
elementy
krajobrazu

Emisji substancji
szkodliwych

Przewody wysokiego
napięcia 2000 m

LSG (park krajobrazowy)

Wizualne zmiany
środowiska

Autostrada 3000 m

UZF > 40 km²

Przecinanie

Wykaz chronionych budowli
zabytkowych

Zmiana poziomu
WG

Historyczna struktura osadnicza

Zalewanie

Obszary o wyŜszym potencjale
szkód (np. powierzchnie
przemysłowe i osadnicze na
terenach zalewowych)

Emisji substancji
szkodliwych

Rezerwat przyrody
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Wizualne zmiany
środowiska

-

ObniŜenie poprzez ujęcie
przede wszystkim w
kierunku przepływu WG
Dorzecza
Kierunek wiatrów
Osie widokowe
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4.4 Zasoby danych
Istniejące w Wolnym Państwie Saksonii i uŜyteczne przy ocenie oddziaływania na środowisko dane
ekologiczne nie są udostępnione w jednym centralnym miejscu, ale – ze względu na róŜne kompetencje
sektorowe i przestrzenne – rozdzielone są na róŜne urzędy i organa. Stosownie do tego dane róŜnią się,
na przykład pod względem dokładności szczegółów, skali, pokrycia powierzchni lub obróbki analogowej
lub cyfrowej. W odniesieniu do oceny oddziaływania na środowisko planu regionalnego Górne ŁuŜyce –
Dolny Śląsk sięgnięto do danych następujących organów:
•

Saksoński Krajowy Urząd Środowiska i Geologii (LfUG)

•

Wydziały ds. Środowiska prezydiów rządu (byłe Państwowe Urzędy Środowiska)

•

Krajowy Urząd Geodezji Wolnego Państwa Saksonii

•

Państwowy Zakład Leśnictwa Saksonii

•

Krajowy zarząd konserwacji zabytków Saksonii, Krajowy zarząd Archeologii Saksonii

•

Regionalne placówki i związki planowania, starostwa i gminy.

Szczegółowy wykaz wszystkich danych ekologicznych, zastosowanych w ramach SOOŚ dla planowania
regionalnego w regionie Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk, zawarty jest w raporcie końcowym Część C,
str. 4.1.
PoniŜsza tabela podaje przegląd dokumentów na płaszczyźnie regionalnej w Saksonii, Polsce i
Czechach, zawierających więcej zasobów danych – zreasumowanych w planach.
Tabela 11:

Istotne dokumenty z zasobami danych dla SOOŚ w Saksonii, Polsce i Czechach
Krajowy plan rozwoju w funkcji ramowego programu krajobrazowego (2003)
[Landesentwicklungsplan in seiner Funktion als Landschaftsprogramm (2003)]

Wolny Kraj Saksonia
Całe terytorium

Projekt specjalistycznego opracowania dot. ochrony naturalnej oraz pielęgnacji krajobrazu
dla programu krajobrazowego Wolnego Kraju Saksonii (2003)
[Entwurf des Fachbeitrags des Naturschutzes und der Landschaftspflege zum
Landschaftsprogramm des Freistaates Sachsen (2003)]
Plan regionalny Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk w funkcji ramowego planu krajobrazowego
(2002)
[Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien in seiner Funktion als Landschaftsrahmenplan
(2002)]

Region Górne ŁuŜyce
– Dolny Śląsk

Projekt specjalistycznego opracowania dot. ochrony naturalnej oraz pielęgnacji krajobrazu
dla ramowego planu krajobrazowego regionu Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk (o.J. , obecnie
w fazie opracowania)
[Entwurf des Fachbeitrags des Naturschutzes und der Landschaftspflege zum
Landschaftsrahmenplan der Region Oberlausitz-Niederschlesien (o. J., zurzeit in
Erarbeitung)]
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Istotne dokumenty z zasobami danych dla SOOŚ w Saksonii, Polsce i Czechach

Republika Czeska
Całe terytorium

Państwowa polityka w zakresie ochrony środowiska Republiki Czeskiej
[Státní politice životního prostředí ČR]
Koncepcja ochrony naturalnej i krajobrazowej regionu Liberec 2004
[Koncepce ochrany přirrody a krajiny Libereckého kraje, 2004]
Koncepcja redukcji emisji oraz imisji substancji szkodliwych w regionie Liberec, Stand
2006
[Koncept snižování emisi a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (KSEI), stav 2006]

Region Liberec

Region Liberec – plan duŜej jednostki terenowej – koncepcja : Ocena oddziaływania na
środowisko wg § 14 ustawy nr 244/1992 GBl., zgodnie z „SEA“ 2003]
[Liberecký kraj - územní plán velkého územního celku – KONCEPT : Posouzení vlivů
koncepce na životní prostředí dle §14 zákona č.244/1992Sb. v souladu se „strategie
environmental assessment“, 2003]
Mapa „Granice wykorzystania terenu“ regionu Liberec dla zlecenia planu regionalnego
(2002/06)
[Mapa „Limity Využití Území“ zadaní ÚP VÚC]
Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planu duŜej jednostki terenowej (2005)
[Posuzení vlívů koncepce na životní prostředí dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb]

Region Ústí

Mapa „Granice wykorzystania terenu “ regionu Ústí dla zlecenia planu regionalnego
[Mapa „Limity Využití Území“ zadaní ÚP VÚC]
Regionalny program redukcji emisji substancji szkodliwych, dwutlenku siarki oraz tlenków
azoru regionu Ústí, 2004
[Krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů
dusíku Ústeckého kraje, 2004]

Rzeczpospolita
Polska

II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010

Całe terytorium
Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, 2005
Województwo
dolnośląskie

Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa dolnośląskiego – Prognoza
oddziaływania na środowisko, 2002
Program ochrona środowiska dla Woj. Lubuskiego na lata 2003-2010

Województwo lubuskie Prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa
lubuskiego na środowiska
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4.5 Prognoza i ocena
4.5.1 Współczynniki działania i wskaźniki działania
Podstawę ustalenia potencjalnych oddziaływań planu regionalnego na środowisko stanowią
współczynniki działania. SłuŜą one do identyfikacji i wystarczająco dokładnego, odnoszącego się do
powierzchni, przedstawienia spodziewanych oddziaływań na środowisko treści planu regionalnego,
przeznaczonych do pogłębionego badania.
Jako współczynniki działania zidentyfikowano:
•

Wykorzystanie powierzchni

•

Zmiana stanu powierzchni

•

Przecinanie, bariery

•

Zmiana stanu wód podziemnych

•

Zalewanie, powódź

•

Emisje substancji szkodliwych

•

Emisje hałasu

•

Wizualne zmiany środowiska

•

Pozytywne oddziaływania na środowisko.

Na podstawie współczynników działania wyprowadzane są dla kaŜdej kwestii ochronnej wskaźniki
działania. Wskaźniki działania opisują oddziaływania ustalonego planu regionalnego na daną kwestię
ochronną, w odniesieniu do przestrzeni lub lokalizacji. Poprzez nakładanie się z oceną stanu kwestii
ochronnej oceniana jest jakość oddziaływań.

4.5.2 Włączenie współczynników działania do treści planu regionalnego,
przeznaczonych do pogłębionego badania
Do identyfikacji i przedstawienia oddziaływań na środowisko stosowane są macierze. Przy pomocy dwóch
macierzy (Tabela 12 i Tabela 13) następuje powiązanie istotnych, przeznaczonych do pogłębionego
badania, wyznaczeń planu regionalnego z wykazem współczynników działania, jak teŜ współczynników
działania z odnośnymi kwestiami ochronnymi wzgl. wskaźnikami stanu. KaŜde wyznaczenie planu
regionalnego zbadane zostało pod względem ewentualnych, znacznych następstw dla środowiska na
pojedynczej powierzchni wzgl. w strefie działania. Stosuje się, przy tym, najprostszą formę metody
macierzy, jako czysto binarną (dwójkową) identyfikację działań (spodziewane znaczne działanie/ znaczne
działanie niespodziewane). Macierze rejestrują działania bezpośrednie i pośrednie na pojedynczą
powierzchnię i strefę działania.
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Pozytywne oddziaływania na środowisko

Zalewanie, powódź

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obszary priorytetowe i zastrzeŜone w odniesieniu do uporządkowanego
uŜytkowania surowców rodzimych (LEP Z 7.2)
Wyznaczenie złoŜy węgla brunatnego na obszarach kopalni odkrywkowych
Nochten i Reichwalde, jako obszarów priorytetowych wydobycia węgla
brunatnego (LEP Z 7.3)

Emisje hałasu

Zmiana stanu wód podziemnych

x

x

Emisje substancji szkodliwych

Przecinanie, bariery

x

x

Lokalizacje priorytetowe i zastrzeŜone w odniesieniu do przedsięwzięć
technicznej ochrony przeciwpowodziowej (LEP Z 4.3.9)

Treści planu regionalnego,
przeznaczonych do pogłębionego badania

x

x

Wykorzystanie powierzchni

Współczynniki
działania

Wizualne zmiany środowiska

Włączenie współczynników działania do ustaleń planu regionalnego

Zmiana stanu powierzchni

Tabela 12:

Cześć praktyczna

Polecania działań krajowego planu rozwoju (obligatoryjne)

x

Obszary priorytetowe i zastrzeŜone zalesienia (LEP Z 9.4)
Zapewnienie warunków przestrzennych dla przyszłego uŜytkowania węgla
brunatnego (LEP Z 11.2)

x

Zapewnienie warunków przestrzennych dla przyszłego uŜytkowania energii
wiatrowej, jako planowanie ostateczne (LEP Z 11.4)

x

x

x
x

x

Obszary priorytetowe i zastrzeŜone w odniesieniu do zasobów wodnych
(LEP Z 13.2)

x

x

x

x

x

x

x
x

Polecania działań krajowego planu rozwoju (opcjonalne)
Główne obszary rozwoju osiedli (LEP G 5.1.1)

x

x

x

x

x

x

x

Zapewnienie powierzchni dla osadnictwa obszarów przemysłowych i
gospodarczych o znaczeniu ponadregionalnym (LEP G 6.1.4)

x

x

x

x

x

x

x

ZastrzeŜenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do rozwoju turystyki, wraz z
komunikacją, Ina obszarach turystycznych o znaczeniu krajowym i
regionalnym (LEP Z 8.3)

x

x

x

x

x

x

x

Wyznaczenie von wód i części wód, nad którymi moŜliwe jest uŜytkowanie
rekreacyjne lub sportowe, a takŜe powierzchni, na których uŜytkowanie
takie powinno być zabronione (LEP G 8.13)

x

Zapewnienie dróg lub korytarzy komunikacyjnych

x

x

Ustalenia odnośnie uŜytkowania przestrzennego energii odnawialnych (LEP
G 11.3)

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Treści dodatkowe planu regionalnego Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk
UŜytkowanie transgraniczne przestrzeni powietrznej Polski dla ruchu
lotniczego
Związany z wodą wypoczynek po wyeksploatowaniu surowców, połoŜonych
blisko powierzchni (przywrócenie uŜytkowania)

x

UŜytkowanie wyrobiska poeksploatacyjnego w celu poszerzenia
składowiska odpadów przemysłowych (przywrócenie uŜytkowania)

x
x

Budowa nowego lądowiska specjalnego
VRG Przewód zasilający w energię elektryczną (linia napowietrzna 110 kV)
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x

x

x

x
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4.5.3 Włączenie współczynników działania do kwestii ochronnych

Cz 2

ObciąŜenie substancjami szkodliwymi na obszarze
osiedli

FFB 1

Typy biotopów

x

x

x

x

FFB 2

Obecność na czerwonej liście gatunków/gatunków rzadkich

x

x

x

x

FFB 3

Powierzchnie zespolone biotopów

x

x

x

FFB 4

Istniejące i planowane obszary chronione

x

x

x

FFB 5

Istniejące i planowane obszary FFH/SPA

x

x

x

Gl 1

Urodzajność naturalna

x

x

x

Gl 2

Funkcja filtra, bufora

x

x

Gl 3

Biotyczna funkcja przestrzeni Ŝyciowej

x

Gl 4

Podatność na erozję

Gl 5

ObciąŜenie substancjami szkodliwymi / dawne obciąŜenia

x

Gl 6

Powierzchnia niezabudowana

x

Wpd 1

Zasilanie wód podziemnych

x

x

Wpd 2

Ochrona wód podziemnych

x

x

Wpd 3

Odstęp zwierciadła wód gruntowych

x

x

x

Wpd 4

Obszary chronione występowania wód do picia oraz
źródeł leczniczych

x

x

x

Jakość strukturalna wód płynących

x

x

x

Wpw 2

Obszary retencyjne części wód i zalewisk

x

x

x

Wpw 3

Jakość wody

Wpw 4

Przepustowość wód płynących

Pozytywne oddziaływania na środowisko

Wizualne zmiany środowiska

Emisje hałasu

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wody powierzchniowe

x

Cechy bioklimatyczne

x

x

KP 2

Istniejące i potencjalne klimaty obciąŜające

x

x

Kr 1

Wizerunek krajobrazu

x

Kr 2

Tereny rekreacyjne w okolicy miejsc centralnych

x

Kr 3

Nieprzecinane tereny niezabudowane UZF

x

Kr 4

Istniejące i zaplanowane obszary chronione do rekreacji

x

KM 1

Budowlane dobra kulturowe i materialne

x

KM 2

Krajobrazowe dobra kulturowe

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

55

x

x

x

KP 1

Krajobraz

Emisje substancji szkodliwych

x

Klimat,
powietrze

Wody
podziemne

x

Wpw 1

Dobra
kulturowe
i materialne

Zalewanie, powódź

Zmiana stanu wód podziemnych

Człowiek

ObciąŜenie hałasem na obszarze osiedli

Gleba

Cz 1

Flora, fauna,
biozróŜnicowanie

Kwestie ochronne

Przecinanie, bariery

Współczynniki
działania

Zmiana stanu powierzchni

Odnośność kwestii ochronnych poprzez współczynniki działania

Wykorzystanie powierzchni

Tabela 13:

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4.5.4 Powiązanie treści planu regionalnego z kwestiami ochronnymi za pośrednictwem współczynników działania
PoniŜsza macierz przedstawia kombinację obydwu poprzednich macierzy. Winna ona umoŜliwiać dokonanie szybkiego przeglądu, które kwestie ochronne dzięki określonemu ustaleniu planu regionalnego dotknięte są ewentualnie
znacznymi oddziaływaniami.
Powiązanie treści planu regionalnego z kwestiami ochronnymi za pośrednictwem współczynników działania

KM 2

Kr 4

Kr 3

KM 1

Dobra kulturowe
i materialne

Krajobraz

Kr 2

KP 2

Wpw 4

Wpw 3

Wpw 2

Wpw 1

KP 1

Klimat,
powietrze

Wody powierzchniowe
Wpd 4

Wpd 3

Wpd 2

Wpd 1

Gl 6

Gl 5

Wody podziemne

Gl 4

Gl 3

Gl 2

Gl 1

FFB 5

FFB 4

FFB 3

Gleba

Kr 1

Treści planu regionalnego,
przeznaczonych do pogłębionego badania

Cz 2

Cz 1

Kwestie
ochronne

Flora, fauna, biozróŜnicowanie
FFB 2

Człowiek

FFB 1

Tabela 14:

wp, ow,
poś

wp, zwp,
pb, ow,
poś

wp, pb,
poś

wp, zwp,
wp, zp,
pb, ow,
ow, poś
poś

wp, zwp,
zsw, ow

wp, s

wp, ow

wp, pb,
s, h, ow

wp, pb

wp, pb,
s, h, ow

wp, s,
ow

wp, zsw,
s, ow

wp, s

wp, ow

wp, pb,
s, h, ow

wp, pb

wp, pb,
s, h, ow

wp, s,
ow

wp, zsw,
s, ow

ow, poś

zwp, pb,
ow, poś

pb, poś

zwp, pb,
ow, poś

ow, poś

zwp,
zsw, ow

wp, ow

wp, pb,
s, h, ow

wp, pb

wp, pb,
s, h, ow

wp, s,
ow

wp, zsw,
s, ow

wp, ow

wp, zwp,
pb, h,
ow, poś

wp, pb,
poś

wp, zwp,
wp, ow,
pb, h,
poś
ow, poś

poś

poś

poś

poś

poś

zsw

wp, zwp, wp, zwp,
pb, s
s

wp, ow

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, pb

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, zp,
s, ow

wp, zwp,
s, ow

pb

wp, zwp, wp, zwp,
pb, s
s

wp, ow

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, pb

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, zp,
s, ow

wp, zwp,
s, ow

pb

wp, zwp, wp, zwp,
pb, s
s

wp, ow

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, pb

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, zp,
s, ow

wp, zwp,
s, ow

-

zwp, poś zwp, poś

poś

zwp, h,
poś

poś

zwp, h,
poś

poś

zwp

zwp,
zsw, s

pb

wp, zwp, wp, zwp,
pb, s
s

wp, ow

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, pb

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, zp,
s, ow

wp, zwp,
zsw, s,
ow

zwp

-

wp, zwp

wp, zwp

wp

wp, zwp

wp

wp, zwp

wp

wp, zwp

s

-

s

s

-

s, h

-

s, h

s

s

pb, poś

zwp, pb,
s, h, ow,
poś

s, ow,
poś

zwp,
zsw,
s, ow

współczynniki działania: wp = wykorzystanie powierzchni, zwp = zmiana wykorzystania powierzchni, pb = przecinanie, bariery, zsw = zmiana stanu wód podziemnych, zp = zalewanie, powódź,
s = emisje substancji szkodliwych, h = emisje hałasu, ow = oddziałujące wizualnie zmiany środowiska, poś = pozytywne oddziaływania na środowisko

Polecania działań krajowego planu rozwoju (obligatoryjne)
Lokalizacje priorytetowe i zastrzeŜone w odniesieniu do przedsięwzięć
technicznej ochrony przeciwpowodziowej (LEP Z 4.3.9)

-

-

wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
zwp,
wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp,
pb, zsw, pb, zsw,
pb, zsw, pb, zsw, zsw, zp,
wp, zwp
pb, poś
zsw, poś zsw, poś zsw, poś
poś
zp, poś
poś
poś
poś

wp

Obszary priorytetowe i zastrzeŜone w odniesieniu do uporządkowanego
uŜytkowania surowców rodzimych (LEP Z 7.2)

h

s

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, zsw, wp, zsw, wp, zsw,
s
s
s

zsw

wp, s

wp

wp

wp, s

wp, zsw

wp, zsw,
s

wp, pb

wp, pb,
zsw

zsw, s

pb, zsw wp, pb, s

Wyznaczenie złoŜy węgla brunatnego na obszarach kopalni odkrywkowych
Nochten i Reichwalde, jako obszarów priorytetowych wydobycia węgla
brunatnego (LEP Z 7.3)

h

s

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, zsw, wp, zsw, wp, zsw,
s
s
s

zsw

wp, s

wp

wp

wp, s

wp, zsw

wp, zsw,
s

wp, pb

wp, pb,
zsw

zsw, s

pb, zsw wp, pb, s

Obszary priorytetowe i zastrzeŜone zalesienia (LEP Z 9.4)

-

-

zwp,
zwp,
zwp,
zwp,
zwp, pb, zwp, pb, zwp, pb, zwp, pb, zwp, pb,
zsw, poś zsw, poś
poś
zsw, poś zsw, poś zsw, poś zsw, poś zsw, poś zsw, poś

zwp

-

Zapewnienie warunków przestrzennych dla przyszłego uŜytkowania węgla
brunatnego (LEP Z 11.2)

h

s

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, s

wp

wp

Zapewnienie warunków przestrzennych dla przyszłego uŜytkowania energii
wiatrowej, jako planowanie ostateczne (LEP Z 11.4)

h

-

wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, h,
pb, h,
pb, h,
pb, h,
zwp, poś wp, zwp
pb, poś
poś
poś
poś
poś
poś
poś
poś

wp

wp, zwp

Obszary priorytetowe i zastrzeŜone w odniesieniu do zasobów wodnych (LEP Z 13.2)

-

-

zsw, poś zsw, poś

-

-

poś

Główne obszary rozwoju osiedli (LEP G 5.1.1)

h

s

wp, zwp,
pb, s, h

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, zp,
pb
pb, s, h pb, s, h
zp, s
s
s
s, h

zwp

wp, zwp,
s

wp

wp, zwp

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp
s
s
pb
pb, zp

zwp, s

pb

Zapewnienie powierzchni dla osadnictwa obszarów przemysłowych i
gospodarczych o znaczeniu ponadregionalnym (LEP G 6.1.4)

h

s

wp, zwp,
pb, s, h

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, zp,
pb
pb, s, h pb, s, h
zp, s
s
s
s, h

zwp

wp, zwp,
s

wp

wp, zwp

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp
s
s
pb
pb, zp

zwp, s

ZastrzeŜenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do rozwoju turystyki, wraz z
komunikacją, Ina obszarach turystycznych o znaczeniu krajowym i
regionalnym (LEP Z 8.3)

h

s

wp, zwp,
pb, s, h

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, zp,
pb
pb, s, h pb, s, h
zp, s
s
s
s, h

zwp

wp, zwp,
s

wp

wp, zwp

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp
s
s
pb
pb, zp

zwp, s

Wyznaczenie von wód i części wód, nad którymi moŜliwe jest uŜytkowanie
rekreacyjne lub sportowe, a takŜe powierzchni, na których uŜytkowanie takie
powinno być zabronione (LEP G 8.13)

h

-

zwp, h,
poś

zwp, zp,
zwp, poś
h, poś

zwp

-

Zapewnienie dróg lub korytarzy komunikacyjnych

h

s

wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp,
pb, zsw, pb, zsw,
pb, zsw, pb, zsw, zsw, zp,
zwp, zsw
pb
zsw, s
zsw, s
s
s, h
zp, s, h
s, h
s, h
s

wp

wp, zwp

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, zsw,
s
zsw
zsw, s
pb
zp

Ustalenia odnośnie uŜytkowania przestrzennego energii odnawialnych (LEP G 11.3)

-

-

wp, zwp

wp, zwp

wp, zwp

s, h

s, h

-

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb

poś

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, pb,
zsw,
s, h

wp, zsw, wp, zsw, wp, zsw,
s
s
s

zsw

zsw, poś zsw, poś zsw, poś zsw, poś zsw, poś zsw, poś

wp, zwp,
zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, zsw,
poś
poś
zsw, poś zsw, poś pb, poś
zsw, poś
zp, poś

zwp, poś zwp, poś
wp, s

zwp,
zwp,
zwp, pb, zwp, pb,
zwp,
zsw, poś zsw, poś
poś
zsw, poś zsw, poś
wp, zsw

wp, zsw,
s

wp, pb

wp, pb,
zsw

zsw, s

wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
zwp, poś
poś
poś
poś
pb, poś pb, poś
poś

zsw, poś zsw, poś

poś

zsw, poś zsw, poś

pb, zsw

pb, zsw

wp, zwp, wp, zwp,
pb, poś
poś

zwp, pb,
zwp, poś
poś

pb, zsw wp, pb, s

pb
zsw

wp, s

wp, zwp, wp, zwp,
pb, poś
poś
poś

poś

wp, zwp,
ow

Polecania działań krajowego planu rozwoju (opcjonalne)

zwp, h,
poś

zwp, h,
poś

wp, zwp wp, zwp

zwp, poś zwp, poś zwp, poś zwp, poś

wp, zwp

wp, zwp

zwp, poś zwp, poś zwp, poś zwp, poś zwp, poś

wp, zwp

zwp

wp, zwp

wp

wp, zwp

wp, zwp

wp, zwp

-

s

-

-

s

zwp,
zsw, s

zwp, zp,
zwp, poś
poś

wp, zwp

wp, zwp

wp, zwp

-

s

-

-

zwp,
zsw,
s, poś

Treści dodatkowe planu regionalnego Górne ŁuŜyce – Dolny Śląsk
UŜytkowanie transgraniczne przestrzeni powietrznej Polski dla ruchu lotniczego

h

s

s, h

s, h

zwp, pb, zwp, pb,
zwp, pb, zwp, pb,
zwp, pb,
zsw,
zsw,
zsw,
zsw,
poś
s, h, poś s, h, poś
s, h, poś s, h, poś

s

s

s

zwp,
zsw,
s, poś

zwp,
zsw,
s, poś

zwp,
zsw,
s, poś

zwp,
zsw, poś

zwp, s

-

zwp, poś

zwp, s

zwp,
zsw,
poś

zwp,
zsw, s

zwp,
zsw, s

zwp,
zsw, s

zwp, zsw

zwp, s

-

zwp

zwp, s

zwp, zsw

zwp

wp, zwp,
s

wp

wp, zwp

zwp

-

zwp

Związany z wodą wypoczynek po wyeksploatowaniu surowców, połoŜonych
blisko powierzchni (przywrócenie uŜytkowania)

h

s

UŜytkowanie wyrobiska poeksploatacyjnego w celu poszerzenia składowiska
odpadów przemysłowych (przywrócenie uŜytkowania)

h

s

Budowa nowego lądowiska specjalnego

h

s

wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
pb, s, h pb, s, h
pb
pb, s, h pb, s, h
s
s
s

VRG Przewód zasilający w energię elektryczną (linia napowietrzna 110 kV)

-

-

zwp, pb, zwp, pb,
zsw
zsw

zwp,
zsw,
s, h

zwp,
zsw,
s, h

zwp

zwp, pb

zwp,
zsw,
s, h

zwp,
zsw,
s, h

zwp, pb, zwp, pb,
zwp, zsw zwp, zsw zwp, zsw zwp, zsw
zsw
zsw
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zwp,
zsw,
s, poś

pb, zsw

zwp, pb,
poś

zwp, s

ow, poś

zwp, pb,
s, h, ow,
poś

zwp, zsw

zwp,
zsw, s

zsw

zwp

zwp, s

ow

zwp,
s, h, ow

-

zwp,
s, h, ow

s, ow

zwp,
zsw, s,
ow

wp, zwp,
wp, zwp, wp, zwp, wp, zwp,
wp, zwp
s
s
pb
pb

zwp, s

pb

wp, ow

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, pb

wp, zwp,
pb, s, h,
ow

wp, s,
ow

wp, zwp,
s, ow

ow

zwp, pb,
ow

pb

zwp, pb,
ow

ow

zwp,
zsw, ow

zwp

zwp, pb,
zwp, pb,
zsw,
poś
poś
zwp

zwp, zsw zwp, zsw zwp, pb

zwp, pb,
zwp, zsw pb, zsw
zsw

wp, zwp, wp, zwp,
pb
s
zwp, pb

zwp

SOOŚ dla planowania regionalnego

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 4: Koncepcje badawcze i proceduralne

4.5.5 Wyprowadzanie wskaźników działania na podstawie współczynników
działania
Oprócz badania oddziaływań poszczególnych ustaleń wskaźniki działania mogą słuŜyć do badania
oddziaływań kumulatywnych, do oceny zbiorczej planu oraz do monitoringu.
NaleŜy wyraźnie zwrócić uwagę na to, Ŝe współczynnik działania i wskaźnik działania nie mogą być
utoŜsamiane. Współczynnik działania przedstawia wielkość fizyczno-materialną, oddziałującą „w
środowisku“, podczas, gdy wskaźnik działania mierzy lub opisuje działanie, wynikające ze współczynnika
działania. NaleŜy o tym pamiętać takŜe w przypadku podobnej lub identycznej terminologii. I tak,
współczynnik działania „wykorzystanie powierzchni “, np., w przypadku dobra chronionego gleby,
mierzony jest przez wskaźnik działania „wykorzystanie powierzchni gleb w ha, o znaczeniu szczególnym,
ogólnym i drugorzędnym urodzajności naturalnej“.

4.5.6 Ustalanie stref działania – promień badania
Oprócz bezpośrednio dotkniętej powierzchni pojedynczej w SOOŚ rozpatrywane są strefy działania. Z
reguły nie przekraczają one odległości 10 km, ustanawiając skutkiem tego zasięg maksymalny badania
transgranicznego. W pojedynczych przypadkach wymagane moŜe być badanie, sięgające poza tę
odległość. Strefy działania dla ustaleń planu regionalnego z oddziaływaniem na dobro chronione wodę
(np. przedsięwzięcia z zakresu budownictwa wodnego, miejsca lokalizacji technicznej ochrony
przeciwpowodziowej lub poboru wód podziemnych) zorientowane są na odcinki wody płynącej zlewnie
podziemne sowie do obszarów zalewowych oraz na morfologię terenu. Tym samym, w pojedynczych
przypadkach, strefy działania mogą przekraczać promień 10 km.
Tabela 15 zawiera podsumowujący przegląd stref działania, istotnych dla planowania regionalnego w
SOOŚ. Tabela przedstawiona jest w sposób skrócony, a jej pełny wymiar zawarty jest w raporcie
końcowym.
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Tabela 15:

Cześć praktyczna

Część B, rozdz. 4: Koncepcje badawcze i proceduralne

Macierz ryczałtowo ustalonych stref działania w odniesieniu do treści planu regionalnego i kwestii ochronnych
Flora, fauna,
biozróŜnicowanie

Klimat,
powietrze

Dobra
kulturowe i
materialne

Treści planu regionalnego,
przeznaczonych do pogłębionego badania

FFB 4

FFB 5

Gl 1

Gl 2

Gl 3

Gl 4

Gl 5

Gl 6

Wpd 1

Wpd 2

Wpd 3

Wpd 4

Wpw 1

Wpw 2

Wpw 3

Wpw 4

KP 1

KP 2

Kr 1

Kr 2

Kr 3

Kr 4

KM 1

KM 2

Krajobraz

FFB 3

Wody
powierzchniowe

FFB 2

Wody podziemne

FFB 1

Gleba

Cz 2

Człowiek

Cz 1

Kwestie
ochronne

Techniczna ochrona przeciwpowodziowa

–

–

1

1

–

3

3

1

–

–

–

1

–

3

–

3

3

1

3

–

–

–

–

3

3

–

3

3

1

UŜytkowanie surowców rodzimych

5

5

–

–

2

2

5

1

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

–

5

5

3

5

–

5

3

1

Zalesianie

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

3

–

–

–

–

–

UŜytkowanie energii wiatrowej

5

–

2

60 10

5

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

5

–

–

–

–

20 20

–

5

50

20

Zasobów wodnych

–

–

5

5

–

5

5

–

–

–

–

10

–

10 –

10

–

5

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Osadnictwa obszarów przemysłowych i gospodarczych o
znaczeniu ponadregionalnym

3

3

3

3

–

3

10

1

–

–

–

1

–

–

1

1

1

1

1

1

–

3

3

3

3

–

3

3

1

ZastrzeŜenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do rozwoju
turystyki

3

3

3

3

–

3

3

–

–

–

–

1

–

–

1

1

1

1

1

1

–

1

1

10

3

–

3

3

1

ZastrzeŜenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do rozwoju
turystyki, wraz z komunikacją

–

–

–

3

–

3

3

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

3

–

3

1

1

Zapewnienie dróg lub korytarzy komunikacyjnych: Landstraße (Droga województwa)(<= 10.000 Samochodów na dzień)

8

2

5

8

–

8

8

2

2

2

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

–

1

1

3

8

–

8

1

1

Bundesstraße (Droga krajowa) (> 10.000-50.000
Samochodów na dzień)

15

2

3

15

–

15 15

2

2

2

–

–

–

–

3

3

3

3

3

3

–

3

3

5

15

–

15

1

1

Autostrada (> 50.000 Samochodów na dzień)

30

2

5

30

–

30 30

2

2

2

–

–

–

–

5

5

5

5

5

5

–

5

5

10 30

–

30

1

1

UŜytkowanie transgraniczne przestrzeni powietrznej Polski
dla ruchu lotniczego

3

3

–

3

–

3

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

3

–

3

–

3

–

–

Związany z wodą wypoczynek po wyeksploatowaniu
surowców, połoŜonych blisko powierzchni

1

–

–

1

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

1

–

1

–

–

UŜytkowanie wyrobiska poeksploatacyjnego w celu
poszerzenia składowiska odpadów przemysłowych

3

3

1

1

–

1

1

1

1

1

–

1

–

–

1

1

1

1

1

1

–

1

1

1

1

–

1

1

1

Budowa nowego lądowiska specjalnego

3

3

3

3

–

3

3

3

3

3

–

3

–

–

–

3

3

3

3

–

–

1

1

3

3

–

3

1

1

Przewód zasilający w energię elektryczną

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10 10

–

20

3

1

5
30

Restrykcja, strefa działania w [100 m]
Konflikt, strefa działania w [100 m]
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4.6 Ocena alternatywna
Alternatywy oceniane są w SOOŚ dla planowania regionalnego w połączeniu z procesem planowania na
róŜnych konkretnych płaszczyznach. Celem SOOŚ w odniesieniu do oceny alternatywnej jest
dokumentacja alternatyw, a tym samym zwiększenie przejrzystości jak teŜ lepszy udział organów
urzędowych i opinii publicznej.
Zmierzona, co do stopnia konkretności, ocena alternatywna daje się podzielić na róŜne kategorie:
•

koncepcje lokalizacji/alternatywy struktur

•

alternatywy pojedynczych lokalizacji

•

prognozy zapotrzebowania i alternatywy szczegółów.

39

Punkt cięŜkości w ocenie alternatywnej połoŜony jest na koncepcje lokalizacji/alternatywy struktur oraz
alternatywy pojedynczych lokalizacji. Koncepcje lokalizacji wzgl. alternatywy struktur słuŜą do
optymalizacji i unikania na płaszczyźnie koncepcyjnej. Odpowiednie kryteria wyboru do opracowania
alternatyw strukturalnych, są to, np. minimalne wielkości powierzchni, minimalne odstępy powierzchni
oraz natęŜenie uŜytkowania na obszarach naturalnych lub wykluczenie obszarów naturalnych).
Stosowana jest przede wszystkim ocena werbalno-argumentowa przy konfrontacji dwóch koncepcji.
Alternatywy pojedynczych lokalizacji słuŜą do oceny porównawczej kilku lub wielu lokalizacji
pojedynczych w odniesieniu do przyszłego uŜytkowania. Stosowana jest tutaj odnosząca się do kwestii
ochronnych ocena przy pomocy wskaźników działania (np. wykorzystanie powierzchni typów biotopów o
szczególnym znaczeniu w ha). Celem jej jest zidentyfikowanie lokalizacji ubogich w konflikty ze
środowiskowego punktu widzenia oraz wskazówek, dotyczących alternatyw szczegółów, przedsięwzięć
zapobiegających i wyrównujących.
Dokumentacja alternatyw
W odniesieniu do dokumentacji zbadanych i sprawdzonych w SOOŚ alternatyw proponuje się dwie
tabele. Jedna tabela winna słuŜyć dokumentacji zastosowanych kryteriów wyboru do ustalania alternatyw
struktur i alternatyw pojedynczych lokalizacji, odpowiednio w odniesieniu do kategorii planu regionalnego
(tutaj, na przykład energia wiatrowa), a druga der szczegółowej dokumentacji oddziaływań badanych
alternatyw pojedynczych lokalizacji, łącznie z przedstawieniem ewentualnych, znacznych oddziaływań
transgranicznych (takŜe, na przykład energia wiatrowa).

39

Odnośnie pojęcia „koncepcje lokalizacji” zobacz teŜ: Jacoby (2000, str. 435 i 520) oraz „alternatywne struktury”: Schmidt et al.
(2004, str. 48 i 54). Określane są one takŜe jako „strategiczne alternatywy“.
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Lista pytań kontrolnych kryteriów wyboru na przykładzie VRG/EG uŜytkowanie energii wiatrowej
(wyciąg)

Dobro
Kwestia ochronna
chronione

Odległość powierzchni wyznaczenia (strefa
działania)
Wskaźniki, Zasoby danych
Wykluczenie

Pojedynczy
przypadek

Potencjalne
współczynniki działania

Nieistotne

Gl
Gl 1

Urodzajność naturalna

Wskaźniki bonitacji gleby 1-3
Mapa koncepcyjna gleb 1: 25.000

…

…

…

Wpd 1

Zasilanie wód
podziemnych

Wskaźniki bonitacji 1-3
(strefa działania, cześć wód podziemnych)
GEOFEM 2004 (LfUG)

…

…

…

Wpw 1

Obszary
retencyjne części
wód i zalewisk

Wody płynące i stojące wraz z pasami
przybrzeŜnymi wzgl. brzegami
TK 100

…

…

…

…

FFB 1

Biotopy o znaczeniu regionalnym

Ocena typów biotopu na podstawie
selektywnego kartowania biotopu (biotopy
leśne i otwartej przestrzeni wg § 26
SächsNatSchG) oraz oceny zdjęcia
lotniczego na bazie CIR

Przekształcenie uŜytkowania,
Wykorzystanie powierzchni,
immisje substancji szkodliwych,
wzrost poziomu hałasu

…

…

…

KP 1

Tereny leśne

Parki zapewniające ochronę klimatu
Lasy w otoczeniu duŜych miast oraz
terenów o podwyŜszonej gęstości
zaludnienia
Lasy na stokach i grzbietach górskich

…

…

…

Cz 1

ObciąŜenie
hałasem na
obszarze osiedli

Tereny mieszkalne
(TK 100, ATKIS, CIR)

…

…

…

Kr 1

Wizerunek
krajobrazu

Wizerunek krajobrazu o unikalnym
charakterze i urodzie
(Wskaźniki bonitacji 3-5)

…

…

…

KM 1

Budowlane dobra
kulturowe i
materialne

Historyczna struktura osadnicza

…

…

…

X

Wykorzystanie powierzchni
…

Wpd
X

Wykorzystanie powierzchni,
zmiana stanu wód
podziemnych
…

Wpw
Wykorzystanie powierzchni,
(zamknięcie nawierzchni,
zabudowa)

X

FFB

X

…

KP
Przekształcenie uŜytkowania,
Wykorzystanie powierzchni
(karczowanie)

X

…

Cz
X

Emisje substancji szkodliwych
…

Kr
X

Wizualne zmiany środowiska
…

KM
X

X

Wizualne zmiany środowiska
…
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Lista pytań kontrolnych – ocena pojedynczego przypadku VRG/EG uŜytkowanie energii wiatrowej
Potencjalnie dotknięte
sąsiednie regiony

FFB 4

FFB 5

Gl 3

Gl 6

Wpd 4

KP 1

Kr 1

KM 2

Suma

Hierarchia lokalizacji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

5

X

EW 2

80

6

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-3

32

X

EW 4

20

4

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

-1

6

EW 5

35

7

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

9

X

X

EW 6

35

7

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

-2

16

X

X

EW 7

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

EW 9

29

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-2

8

X

EW 10

30

5

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

7

X

Ogółem 868

153

0

2

0

4

2

2

0

0

0

0

1

19

-15

6

3

Region Ústí (ČR)

FFB 3

0

Region Liberec (ČR)

FFB 2

0

Woj. Dolnośląskie (PL)

FFB 1

8

Woj. Lubuskie (PL)

Cz 1

80

L-S (Brandenburgia)

max. ilość instalacji
energii wiatrowej

EW 1

OE/OE (Saksonia)

Obszar

Wielkość przybliŜona

Kwestia ochronna

X

X

X

…

*

3

6

0

1

Informacje zawarte w tabeli są przykładowe i nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacje w regionie Górne ŁuŜyce-Dolny Śląsk.

4.7 Oddziaływania kumulatywne
Tabela 18:

Nr.

Katalog pytań dotyczących oddziaływań kumulatywnych dla screeningu i scopingu

Pytanie

1

Czy, ze względu na zagęszczenie pojedynczych uŜytkowań/wyznaczeń, znane są juŜ na obszarze
planowania obszary kumulacji?

2

Jakie są przyczyny tych obszarów kumulacji i, czy moŜna je popierać/uniknąć ich ewentualnie poprzez
stworzenie nowego lub aktualizację planu regionalnego na innych terenach?

3

Jakie kategorie planu i które współczynniki działania są szczególnie odpowiednie do powodowania
oddziaływań kumulatywnych?

4

Obecność, jakich związków przyczynowo-skutkowych naleŜy stwierdzić między zamierzonymi treściami
planu, a ewentualnymi oddziaływaniami kumulatywnymi?

5

Jakich dóbr chronionych dotyczyć mogłyby, zatem, na podstawie zamierzonych ustaleń planu
regionalnego, w pierwszej kolejności oddziaływania kumulatywne?

6

Które kwestie ochronne są potencjalnie zagroŜone przez oddziaływania kumulatywne, poniewaŜ spełniają
one szczególnie wartościowe funkcje w regionie lub/i są w regionie rzadkością lub wskutek ich
rozmieszczenia przestrzennego mogą być przez oddziaływania kumulatywne naruszone?

7

Które istniejące obciąŜenia wstępne są szczególnie odpowiednie, aby, razem z innymi oddziaływaniami
negatywnymi, powodować znaczne oddziaływania kumulatywne?
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W celu dalszego badania i sprawdzania oddziaływań kumulatywnych w trakcie kolejnych etapów badania
zaproponowana będzie metoda analizy, w oparciu o GIS. WyróŜnia się, przy tym, dwie formy oddziaływań
kumulatywnych:
a) Oddziaływania kumulatywne, wynikające dla dobra chronionego z przestrzennego nakładania się i
zagęszczenia pojedynczych obciąŜeń,
b) Oddziaływania kumulatywne, wynikające dla dobra chronionego z /kwestii ochronnej z podobnych
obciąŜeń pojedynczych w róŜnych miejscach całego regionu.
Opis poszczególnych etapów badania zawarty jest w raporcie końcowym (Część C, str. 5.4.4).

4.8 Ocena zbiorcza oddziaływań na środowisko planów regionalnych
Cel
Końcowa ocena zbiorcza winna pokazać trendy rozwojowe oraz wyrazić opinię, czy oddziaływania
środowiskowe planu regionalnego są w sumie dodatnie, obojętne lub ujemne.
Przedstawienie pozytywnych oddziaływań w ramach analizy ogólnej potrzebne jest, aby móc pokazać
wkład planu regionalnego w ochronę środowiska i długotrwały rozwój oraz wspierać akceptację
planowania, uwzględnienie oddziaływań pozytywnych w ocenie zbiorczej.
Postępowanie
Ocena zbiorcza kann moŜe być dokonywana przy zastosowaniu dwóch modułów metodycznych.
Porównanie z prognozą status-quo, moduł 1: Zbadanie i przedstawienie oddziaływań razem następuje w
analizie porównawczej rozwoju środowiska zgodnie z aktualnym planem regionalnym z rozwojem
zgodnie z prognozą status-quo. Prognoza status-quo winna wykazywać dla saksońskiego planowania
regionalnego okres prognozy analogiczny do horyzontu planowania regionalnego, wynoszący około
10 lat. Ocena taka winna być dokonywana w pierwszym rzędzie przy argumentacji werbalnej.
Pomocniczo przedstawić moŜna poglądowo (graficznie) zamierzony rozwój środowiska przy
uwzględnieniu wybranych wskaźników.
Porównanie oddziaływań pozytywnych i negatywnych, moduł 2: W uzupełnieniu, dla całego rozwoju
ilościowo rejestrowane i porównywane mogą być reprezentatywne, pozytywne, ale takŜe negatywne
oddziaływania na podstawie ustaleń i wskaźników planowania regionalnego. Taka konfrontacja
oddziaływań pozytywnych i negatywnych winna być oceniona przy argumentacji werbalnej.
Ponadto badanie oddziaływań kumulatywnych stanowić moŜe wkład w ocenę zbiorczą. Za wzór moŜe tu
słuŜyć „Kompleksowy opis przewidywanych oddziaływań na środowisko“ w Czechach.
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5 Struktura raportu o stanie środowiska
NiŜej przedstawiono przykładową strukturę raportu o stanie środowiska do planu regionalnego:
1

2

Wstęp
1.1

PodłoŜe Strategicznego Badania Środowiska planu regionalnego

1.2

Struktura raportu o stanie środowiska

Treść i cele planu regionalnego, opis ustaleń
2.1

Planowanie regionalne i odniesienia do innych planów i programów

2.2

Treść i cele planu regionalnego Górnych ŁuŜyc – Dolnego Śląska

3

Cele ochrony środowiska i rodzaj ich uwzględnienia

4

Ramy badania i metodyka

5

4.1

Dobra chronione i kwestie ochronne

4.2

Współczynniki działania

4.3

Zakres badawczy planu regionalnego

4.4

Metoda oceny

Aktualny plan środowiska
5.1

Gleba

5.2

Wody podziemne

5.3

Wody powierzchniowe

5.4

Fauna, flora, biozróŜnicowanie, Natura 2000

5.5

Klimat, powietrze

5.6

Człowiek

5.7

Krajobraz

5.8

Dobra kulturalne i materialne

6

Przewidywany rozwój środowiska w przypadku niewykonania planu

7

Ocena przewidywanych znacznych oddziaływań na środowisko
7.1

Transgraniczne uŜytkowanie przestrzeni powietrznej nad Polską

7.2

Przywrócenie uŜytkowania obszarów wydobycia surowców

7.3

VRG/VBG lokalizacje technicznej ochrony przeciwpowodziowej

7.4

VRG/VBG woda do picia

7.5

VRG/VBG surowce, połoŜone blisko powierzchni

7.6

VBG węgiel brunatny

7.7

VRG/VBG wypoczynek

7.8

VRG/VBG zalesienie

7.9

VRG/VBG komunikacja

7.10 VRG/EG uŜytkowanie energii wiatrowej
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7.11 VRS lokalizacja elektrowni
7.12 VBG linia napowietrzna
8

Analiza całościowa przewidywanych znacznych oddziaływań na środowisko

9

Przedsięwzięcia, zmierzające do unikania, zmniejszenia i kompensacji długotrwałych
oddziaływań na środowisko

10 Transgraniczne oddziaływania na środowisko
11 Oddziaływania na obszarach Natura-2000
12 Cechy i niedostępności zastosowanych dokumentów i metod oceny
13 Zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie monitoringu znacznych oddziaływań na środowisko
realizacji planu regionalnego
14 Podsumowanie nietechniczne
Załącznik
Mapa konfliktu 1: Gleba
Mapa konfliktu 2: Woda
Mapa konfliktu 3: Fauna, flora, biozróŜnicowanie, Natura 2000
Mapa konfliktu 4: Klimat/powietrze, zdrowie człowieka
Mapa konfliktu 5: Krajobraz, dobra kulturalne i materialne
Mapa konfliktu 6: Restrykcje uŜytkowania przestrzeni
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6 Transgraniczny udział władz i opinii publicznej
Pod pojęciem udziału rozumieć moŜna umoŜliwienie aktywnego współdziałania osoby w procesie
planowania i rozwoju (opracowywania), wykraczającego poza zwykłe informowanie (patrz Rysunek 5).
Tym samym ustawodawca bierze pod uwagę tę okoliczność, Ŝe zamierzone, silniejsze zorientowanie
realizacji zagospodarowania przestrzennego i przewidywane zwiększenie jego działań wiąŜących zakłada
włączenie opinii publicznej do procesów zagospodarowania przestrzennego (BBR 2003, str. 1).
40
Obowiązująca krajowa ustaw o planowaniu Saksonii (SächsLPlG) robi z tej moŜliwości uŜytek. W ten
sposób jednostki odpowiedzialne za kwestie publiczne (TöB) uczestniczą w dwustopniowej procedurze w
fazie opracowania planu, najpierw na etapie projektu wstępnego planu regionalnego. W drugiej fazie
procedury sporządzania, oprócz ponownego udziału wspomnianych jednostek publicznych, następuje
takŜe udział der opinii publicznej.
Funkcja

Formy udziału (wybór)

Uczestniczenie

•

WyłoŜenie publiczne

Intensywny proces komunikacji:

•

Wysłuchanie i omówienie

Formalny lub nieformalny aktywny udział opinii publicznej procesach
planowania i rozwoju (opracowywania)

•

Rady/ komisje planowania

•

Forum/konferencja

•

Zespół roboczy/grupa robocza

•

Opinia obywateli/komórka planowania

•

Udział grupy docelowej

•

Udział przez Internet

Rysunek 5:

Informowanie – udział – kooperowanie: Formy udziału opinii publicznej
(źródło: BBR 2003, str. 22)

Potrzeba uzgodnienia transgranicznego
Przy kształtowaniu transgranicznej procedury udziału wyniknęła wg Konwencji z Espoo, zwłaszcza w
niŜej podanych aspektach:
1. Powiadomienie – kompetencje/podanie punktów kontaktowych
2. Termin powiadomienia
3. Treść powiadomienia
4. Forma udziału opinii publicznej danego państwa
5. Wyznaczanie terminów
6. Przeprowadzenie konsultacji ustnych
7. Ogłoszenie decyzji
8. Monitoring transgranicznych oddziaływań na środowisko
9. Tłumaczenia
10. Dotrzymywanie terminów.

40

SächsLPlG – Ustawa o planowaniu przestrzennym i planowaniu regionalnym Wolnego Państw Saksonii z dnia 14 grudnia 2001,
zmieniona przez ustawę z dnia 14 listopada 2002 (SächsLPlG – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates
Sachsen vom 14. Dezember 2001, geändert durch Gesetz vom 14. November 2002)
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6.1 Powiadomienie – kompetencje/podanie punktów kontaktowych
Tabela 19: Właściwy urząd (organ) / punkty kontaktowe w przypadku międzynarodowej SOOŚ w planowaniu
regionalnym

Wolne
Państwo
Saksonia

jako państwo pochodzenia

jako państwo, którego sprawa dotyczy

Regionalny Związek Planowania

Regionalny Związek Planowania
41
(Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej)

Rzeczpospolita Ministerstwo Środowiska
Polska
Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej

Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej

Republika
Czeska

6.2 Termin powiadomienia
Oficjalne powiadomienie sąsiedniego państwa następuje na podstawie raportu o stanie środowiska do
projektu planu. Odpowiada to wymaganiom dyrektywy 2001/42/EG, konwencji z Espoo, a takŜe protokołu
SOOŚ Narodów Zjednoczonych. NiezaleŜnie od tego, zalecany jest odpowiednio wczesny udział
sąsiedniego państwa w scopingu. Istnieje przy tym zarazem moŜliwość poinformowania o wynikach
monitoringu międzynarodowego oraz wprowadzenia wymiany informacji o środowisku, wymaganej i tak
do sporządzenia raportu o stanie środowiska.
W przypadku udziału sąsiedniego państwa w scopingu „strona pochodzenia“ powinna równieŜ zwracać
się do oficjalnego punktu kontaktowego sąsiedniego państwa (patrz Tabela 19).

6.3 Treść powiadomienia
Powiadomienie na podstawie projektu planu i raportu o stanie środowiska zawiera w szczególności:
1. projekt planu oraz raport o stanie środowiska z informacjami o przewidywanych oddziaływaniach
transgranicznych na środowisko
2. prośbę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania powiadomienia oraz o poinformowanie, czy
zamierzone jest współdziałanie w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
3. informacje o procedurze decyzyjnej, wraz ze stosownym terminem
stanowisku

42

poinformowania o zajętym

4. prośbę o samodzielne poinformowanie odnośnej opinii publicznej i urzędów

41

Zgodnie z projektem ustawy z lipca 2006 Wolnego Kraju Saksonii o wdroŜeniu oceny oddziaływania na środowisko pewnych
planów i programów oraz o udziale społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska, opatym na dyrektywie Wspólnoty
Europejskiej 2003/35/WE, związek planowania regionalnego jest tu właściwym organem. Projekt tej ustawy spotkał się tymczasem z krytyką związku planowania regionalnego. O dyskusji dotyczącej kompetencji moŜna się dowiedzieć w końcowym raporcie
z projektu (cz. B, roz. 3.1.5).
W sytuacji gdy państwo sąsiednie jest państwem planującym jak i kontrolującym, a zaistnieją problemy przy jednoznacznym
wskazaniu właściwego organu biorącego udział w postępowaniu transgranicznym w Saksonii, istnieje następująca moŜliwość
nawiązania kontaktu. W tam wypadku państwo sąsiednie moŜe się zwrócić do Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i
Rolnictwa, które pokieruje je do właściwego organu.

42

W oparciu o przepisy § 14 b ustawy nr 100/2001 o ocenie oddziaływań na środowisko Republiki Czeskie, jako stosowny termin
poinformowania o zajętym stanowisku wyznaczać naleŜy okres minimum 60 dni (patrz rozdział 7.1.6).
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5. wskazanie właściwego urzędu, do którego przekazywać naleŜy stanowisko opinii publicznej
6. prośbę o ewentualne dodatkowe informacje o stanie i tendencjach rozwojowych środowiska na
obszarze prawdopodobnych oddziaływań
7. prośbę o wskazanie urzędu, właściwego dla przyjęcia decyzji
8. ewentualnie informację, Ŝe na Ŝyczenie przeprowadzić moŜna konsultacje ustne oraz
9. tłumaczenia na język urzędowy danego państwa (patrz rozdz. 6.9).

6.4 Forma udziału opinii publicznej danego państwa
Właściwy urząd danego państwa powiadamia własną opinię publiczną o rozpoczęciu transgranicznej
procedury odnośnie SOOŚ, a zwłaszcza o:
1. miejscu wyłoŜenia informacji do publicznej wiadomości
2. właściwym organie lub innych placówkach urzędowych, do których kierować moŜna pytania odnośnie
dokumentów i procedury oraz, którym dostarczać moŜna stanowiska (opinie) w obrębie ustalonych
terminów.
Właściwy urząd państwa pochodzenia informowany jest przez właściwy urząd państwa, którego sprawa
dotyczy, o terminie wyłoŜenia dokumentów do wglądu publicznego.

6.5 Wyznaczanie terminów
Ustawowo ustalone terminy odnośnie udziału opinii publicznej państwa, którego sprawa dotyczy mają w
państwa członkowskich UE róŜną długość, róŜne jest takŜe ich konkretne ujęcie.
Termin przekazania stanowisk do strony pochodzenia wyznaczany jest, na, co najmniej 60 dni.
Między państwem pochodzenia, a państwem, którego sprawa dotyczy mogą być ewentualnie uzgodnione
terminy dłuŜsze.

6.6 Przeprowadzenie konsultacji ustnych
JeŜeli właściwy urząd państwa, którego sprawa dotyczy Ŝyczy sobie w ramach swojego stanowiska
konsultacji ustnych, wtedy wraz z tym Ŝyczeniem przekazuje on państwu pochodzenia jednocześnie dane
na temat opracowywanych treści i niezbędnych uczestników.
Termin, w obrębie, którego konsultacje naleŜy zakończyć, naleŜy ustalić dla poszczególnego przypadku,
nie powinien on jednak przekraczać termin przyjęcia planu.
Państwa mogą zapraszać do udziału w konsultacjach dodatkowych uczestników procedury oraz
ekspertów (zewnętrznych). NajwaŜniejsze tematy, które powinny być o mówione, to:
1. ewentualne transgraniczne oddziaływania planowania na środowisko
2. ewentualne alternatywy
3. przedsięwzięcia, zmierzające do zmniejszenia lub zapobieŜenia oddziaływaniom na środowisko oraz
4. przedsięwzięcia oraz procedury monitoringu.
Konsultacje ustne maja charakter raczej doradczy. Aby zapobiec ewentualnym komplikacjom,
wynikającym z udziału uczestników róŜnych płaszczyzn administracyjnych, naleŜy zasięgnąć rady
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przedstawicieli ministerstw. Gwarantuje to, Ŝe negocjacje przebiegają zgodnie z wytyczonym celem i nie
powstają Ŝadne problemy z akceptacją.

6.7 Ogłoszenie decyzji
Po przyjęciu planu strona pochodzenia powiadamia o tym niezwłocznie państwo, którego sprawa dotyczy,
przekazując jednocześnie następujące dane:
1. przyjęty plan,
2. oświadczenie podsumowujące zgodnie z art. 9 ust.1 lit. B dyrektywy 2001/42/WE oraz
3. przedsięwzięcia, przyjęte do monitorowania transgranicznych oddziaływań na środowisko.
Po otrzymaniu decyzji właściwy urząd państwa, którego sprawa dotyczy zapewnia, Ŝe decyzja ta
udostępniona będzie własnej opinii publicznej.

6.8 Monitoring transgranicznych oddziaływań na środowisko
W zakresie transgranicznego monitoringu znaczących oddziaływań realizacji planu na środowisko
właściwe jest zasadniczo państwo pochodzenia. Z drugiej strony naleŜy uzgodnić, jakie waŜne dane
środowiskowe naleŜy przekazywać w przypadku ich aktualizacji do państwa pochodzenia dla celów
prowadzenia monitoringu transgranicznego. W razie potrzeby – np. w trakcie okresowych działań
monitorujących – RPV winien nawiązać kontakt z państwem, którego sprawa dotyczy. Ponadto, państwo,
którego sprawa dotyczy informuje RPV, jeŜeli rozpoznawalne są nieprzewidziane oddziaływania na
środowisko.

6.9 Tłumaczenia
Państwo pochodzenia przekazuje państwu, którego sprawa dotyczy następujące dokumenty,
przetłumaczone na język urzędowy danego państwa:
1. pismo powiadamiające
2. nietechniczne podsumowanie raportu o stanie środowiska wg załącznika 1 lit. j dyrektywy
2001/42/EG, jak teŜ części raportu o stanie środowiska, które umoŜliwiają państwu, którego sprawa
dotyczy, ocenienie znaczących, długotrwałych oddziaływań transgranicznych na środowisko oraz
przedstawienie swojego stanowiska
3. decyzja o przyjęciu planu wraz z elementami uzasadnienia, które danej stronie umoŜliwią
rozpoznanie, w jakim stopniu decyzja uwzględnia następujące punkty:
a) znaczące, długotrwałe transgraniczne oddziaływania na środowisko, przedstawione w raporcie o
stanie środowiska
b) waŜne dla decyzji stanowiska państwa, którego sprawa dotyczy
c) wyniki konsultacji ustnych między państwem pochodzenia, a państwem, którego sprawa dotyczy
oraz
d) przedsięwzięcia, zmierzające do zmniejszenia lub usunięcia znaczących, długotrwałych
transgranicznych oddziaływań na środowisko.
4. wyniki monitoringu po wykonaniu planu, gdy dokonana została analiza.
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Poza tym, państwo pochodzenia ponosi koszty tłumaczenia innych dokumentów, nieodzownych do
transgranicznego przebiegu procedury, a zwłaszcza zaproszeń na konsultacje ustne, tłumaczy i
protokołów z konsultacji.
JeŜeli państwo, którego sprawa dotyczy uzna przetłumaczone części raportu o stanie środowiska za
niewystarczające do wyraŜenia stanowiska, powiadamia o tym niezwłocznie państwo pochodzenia. Obie
strony zatroszczą się następnie o zgodne rozwiązanie, zarówno w odniesieniu do przekazania dodatkowo
przetłumaczonych części raportu o stanie środowiska, jak i do przedłuŜenia terminów.

6.10 Dotrzymywanie terminów
JuŜ na początku procedury transgranicznej państwo pochodzenia powinno złoŜyć propozycje
harmonogramu i uzgodnić je z państwem, którego sprawa dotyczy. Z reguły istnieje moŜliwość
przedłuŜenia terminów, obowiązujących zazwyczaj w danym kraju.
Dodatkowo moŜliwe jest korzystanie z poczty elektronicznej, moŜe to spowodować przyspieszenie
procedury. Uwzględnienie informacji, stanowisk, przypisów lub zarzutów, w przypadku, których termin nie
został dotrzymany, pozostawia się do uznania właściwego urzędu państwa pochodzenia.
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7 Monitoring środowiska
Zgodnie z § 14m UVPG oraz art. 10 dyrektywy SOOŚ, monitoring środowiska obejmuje
•

obserwację oddziaływań znaczących dla środowiska

•

sprawdzenie, w jakim stopniu oddziaływania rzeczywiste zgodne są z prognozowanymi

•

dalszą obserwację tych oddziaływań – a przynajmniej zapewnienie takiej moŜliwości – inicjowania lub
podejmowania przedsięwzięć zaradczych lub zapobiegawczych w odniesieniu do znaczących,
negatywnych oddziaływań na środowisko.

7.1 Treści monitoringu
Kategoryzacja treści monitoringu
PoniŜsza tabela zawiera pogrupowanie treści monitoringu, jak teŜ inne informacje odnośnie treści i
monitoringu (por. Balla 2005, str. 136, Bunge 2005, str. 128).
Tabela 20:

Kategorie treści monitoringu

Kategoria

Objaśnienie

Wykonanie planu

Realizacja planu,
w odstępach lub nieprzerwanie, przy tym rejestracja realizacji niepełnej lub
odbiegającej (moŜe obejmować takŜe przedsięwzięcia zapobiegające, zmniejszające
i kompensujące, monitoring jest moŜliwy w ramach kontroli wykonania),
WspółzaleŜności przyczynowo-skutkowe,
Ustalenie, czy i w jakim stopniu znaczące oddziaływanie na środowisko tłumaczyć
naleŜy zrealizowanym ustaleniem planu regionalnego.

Oddziaływania
nieprzewidziane
spowodowane
niepewnością
prognozy

Ujawnione wady danych,
niewystarczające załoŜenia planowania przy rejestracji i ocenie stanu środowiska
Ujawnione wady metody,
niewystarczająca metodyka ustalania określonych oddziaływań lub współzaleŜności
działania
Oddziaływania te odbiegają
•

jakościowo lub

•

ilościowo lub

•

jakościowo i ilościowo

od prognozy w raporcie o stanie środowiska.
Oddziaływania
nieprzewidziane w
wąskim znaczeniu

Niewiedza nieunikniona,
oddziaływania, które w ogóle nie mogły być rozpoznane podczas oceny środowiska
(np. ze względu na nieznany zakres wad danych).
Nieznane błędy oceny (badania),
oddziaływania, które zostały przeoczone lub pominięte, poniewaŜ zostały uznane za
nieznaczące (merytoryczne lub metodyczne, nieujawnione wady oceny (badania)).
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Merytoryczno-przestrzenne ustalenie głównych akcentów monitoringu
W monitoringu naleŜy połoŜyć akcent na
•

monitoring odstępstw spowodowanych niepewnością prognozy.

Ustalenie dalszych akcentów w obrębie kategorii „Oddziaływania nieprzewidziane spowodowane
niepewnością prognozy “ moŜe być wykonywane dla regionalnej płaszczyzny planowania przy pomocy
poniŜszych kryteriów. Skoncentrowanie się na oddziaływaniach, które
•

są kumulatywne lub przekraczają zakres lokalizacji,

•

mierzone w skali regionalnej, mogą mieć doniosłe konsekwencje dla poszczególnych kwestii
ochronnych,

•

występują w obrębie szczególnego znaczenia lub szczególnego obciąŜenia wstępnego dóbr
chronionych lub kwestii ochronnych.

Na płaszczyźnie regionalnej duŜe znaczenie przypisywane jest zwłaszcza monitoringowi oddziaływań
kumulatywnych, przekraczających zakres lokalizacji oraz przestrzeni zbiorczej, poniewaŜ ta płaszczyzna
planowania umoŜliwia wymagany tutaj przegląd. Przykłady, to oddziaływania na regionalny system
zespolony biotopu oraz na wielkopowierzchniowe zlewnie części wód lub części wód podziemnych.
Związane z tym ustalenie akcentów odpowiada takŜe nakazowi stratygrafii, zgodnie, z którym na kaŜdej
płaszczyźnie planowania monitorowane winny być przede wszystkim te oddziaływania, które na tej
płaszczyźnie najlepiej mogą być monitorowane.
Wskazówki metodyczne
Podczas sporządzania raportu o stanie środowiska szczególna wagę naleŜy przywiązywać do
dokumentacji niepewności prognozy. Na jej podstawie istniej moŜliwość przedsięwzięcia stosownych
kroków w ramach monitoringu.
Wskaźniki mogą być stosowane do bezpośredniego lub pośredniego monitoringu oddziaływań na
środowisko.
NaleŜy je formułować i posługiwać się nimi elastycznie, tak, aby mogły one odzwierciedlać takŜe
zmienione stany środowiska oraz, aby moŜliwe było dostosowanie ich do nowych metod monitoringu lub
nowych, odmiennych załoŜeń danych.
Monitoring musi mieć charakter ciągły/regularny, aby odpowiednio wcześnie rozpoznawane mogły być
nieprzewidziane, znaczące, negatywne oddziaływania na środowisko oraz wprowadzane mogły być
środki zaradcze. W tym celu, raz do roku naleŜy przeprowadzać zabiegi monitoringu na płaszczyźnie
regionalnej.
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7.2 Uczestnicy i relacje miedzy nimi

Regionalny Związek Planowania
(bieŜący monitoring przestrzeni, raport z monitoringu)

Powiaty ziemskie
jako niŜsze urzędy
środowiskowe
(bieŜący monitoring środow)

Społeczeństwo
Prezydium regencyjne

Prezudium regencyjne
jako wyŜszy urząd ładu
przestrzennego
(kataster ładu
przestrzennego)

jako wyŜszy urząd środ
(bieŜący monitoring środow)

LfUG
jako wyŜszy urząd ochrony
środowiska
(monitoring środowiska)

SMUL
Kraje sąsiadujące

jako najwyŜszy urząd ochrony
środowiska
(monitoring środowiska)

SMI
jako najwyŜszy urząd
planowania kraju
związkowego oraz ładu
przestrzennego
(Raport na temat rozwoju
kraju związkowego)

Urzędy ładu przestrzennego w Saksonii
Urzędy środowiskowe w Saksonii
Informacje na temat realizacji planu
Informacje na temat nieprzewidzianych oddziaływań środowiskowych
Dostępność wyników z monitoringu

Rysunek 6:

Relacje miedzy uczestnikami monitoringu środowiska w Saksonii

7.3 Czynności robocze
•

Ustalenie akcentów monitoringu i planu monitoringu

•

Monitoring wykonania planu

•

Obserwacja środowiska (takŜe za pośrednictwem innych działań monitorujących i planujących)

•

Monitoring transgraniczny

•

Ocena współzaleŜności przyczynowo-skutkowych

•

Wykorzystanie ramowego planu krajobrazowego przy następnej aktualizacji planu/sporządzaniu
nowego planu

•

Poinformowanie opinii publicznej

•

Zarządzanie jakością/doskonalenie metod badania i skal oceny.
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uchwalony przez rząd dnia 16.12.2003 i opublikowany 31.12.2003) (SächsGVBl. Nr. 19/2003).
SMUL – SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA SAKSONII) (2005): Bodenbewertungsinstrument Sachsen. Stand 10/2005. (System
oceny gleb Saksonii. Stan 10/2005).
VORSTAND DER W OJEWODSCHAFT, W OJEWODSCHAFTSBÜRO FÜR URBANISTIK IN W ROCŁAW (HRSG.) (ZARZĄD
W OJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, W OJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE W ROCŁAWIU (WYD.))
(2005): Ökophysiographische Studie für die Wojewodschaft Niederschlesien. Wrocław. November
2005. (Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Wrocław. Listopad 2005.)
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1 Podstawy prawne w Saksonii

Ustawa o Ocenie Oddziaływania na Środowisko
(UVPG) z 12. lutego 1990
(BGBl I 1990, 205) w brzmieniu Rozporządzenia z dnia 25.06.2005 I 1757, 2797;
zmienionego przez art. 2 G v. 24.06.2005 I 1794)

UVPG § 14j Transgraniczny udział instytucji oraz społeczeństwa (SEA)
(1)

W odniesieniu do transgranicznego udziału instytucji (i urzędów) obowiązują odpowiednio
postanowienia § 8. Informując właściwe urzędy drugiego państwa przekazać naleŜy jeden
egzemplarz projektu planu lub programu oraz raportu środowiskowego. Właściwy urząd wyznacza
odpowiedni termin, w którym kompetentny urząd drugiego państwa obowiązany jest do zajęcia
stanowiska. W chwili przyjęcia planu lub programu zaangaŜowanemu drugiemu państwu właściwy
urząd przekazuje informacje wspomniane w § 14l ustęp 2.

(2)

W odniesieniu do transgranicznego udziału społeczeństwa obowiązują odpowiednio postanowienia
§ 9a. Ludność zamieszkała na terenie drugiego państwa moŜe uczestniczyć w procedurze
postępowania według § 14i ustęp 1 do 3.

(3)

Odnośnie udziału niemieckich instytucji (urzędów) oraz społeczeństwa w zakresie planów i
programów innego państwa obowiązują odpowiednio postanowienia § 9b.

UVPG § 8 Transgraniczny udział instytucji (urzędów) (EIA)
(1)

W przypadku, gdy przedsięwzięcie moŜe powodować znaczące oddziaływania na wymienione w §
2 ustęp 1 zdanie 2 dobra chronione na terenie drugiego państwa, lub gdy takie drugie państwo
zwraca się z taką prośbą, wtedy stosowny organ administracyjny odpowiednio wcześnie informuje
określone przez drugie państwo właściwe instytucje (urzędy) właściwe urzędy drugiego państwa w
oparciu o odpowiednie dokumenty dotyczące postępowania i prosi w odpowiednim terminie o
zawiadomienie, czy taki udział jest poŜądany. W przypadku, gdy drugie państwo nie wymieniło
Ŝadnych urzędów, wtedy zawiadomić naleŜy najwyŜszy urząd drugiego państwa odpowiedzialny za
sprawy środowiskowe. W przypadku jeŜeli udział uwaŜany będzie za wymagany, wtedy właściwy
urząd wspomnianego właściwego organu drugiego państwa jak równieŜ dalsze podane przez niego
Urzędy drugiego państwa w tym samym czasie oraz w tym samym zakresie jak urzędy biorące
udział zgodnie z § 7 daje moŜliwość zajęcia stanowiska w oparciu o dokumenty zgodne z § 6.
Odpowiednie zastosowanie ma tutaj § 73 ustęp 3a ustawy o zasadach postępowania
administracyjnego.

(2)

JeŜeli jest to wymagane, albo gdy zwraca się o to drugie państwo, właściwe najwyŜsze urzędy
federacji lub kraju związkowego w stosownych uzgodnionych ramach czasowych prowadzą z
drugim państwem konsultacje w szczególności na temat transgranicznych oddziaływań
środowiskowych przedsięwzięcia oraz na temat działań dotyczących ich uniknięcia lub złagodzenia.

(3)

Właściwy urząd przekazuje zainteresowanym urzędom drugiego państwa decyzję odnośnie
akceptacji przedsięwzięcia względnie decyzją odmowną, kaŜdorazowo podając uzasadnienie. Jeśli
wymagania dotyczące zasady wzajemności i równorzędności są spełnione, załączyć moŜna
tłumaczenie decyzji akceptującej.

(4)

Dalsze regulacje zobowiązań prawno-międzynarodowych federacji i poszczególnych krajów
związkowych pozostają nienaruszone.
78

SOOŚ dla planowania regionalnego

Cześć praktyczna

Część C, rozdz. 1: Podstawy prawne w Saksonii

UVPG § 9a Transgraniczny udział społeczeństwa (EIA)
(1)

W przypadku, gdy przedsięwzięcie moŜe powodować znaczące oddziaływanie środowiskowe w
innym państwie, mieszkające w tym państwie osoby mogą uczestniczyć w postępowaniu
obejmującym konsultacje ze społeczeństwem według § 9 ustęp 1 i 3. Właściwe organy
administracyjne muszą przy tym współdziałać w taki sposób, Ŝe
1. przedsięwzięcie zostanie podane do wiadomości w odpowiedni sposób w drugim państwie,
2. w informacji podane zostanie, w jakich organach administracyjnych w ramach postępowania
według § 9 ustęp 1 zgłaszać moŜna zastrzeŜenia albo w trybie postępowania według § 9 ustęp
3 wnieść moŜna sprzeciw, oraz
3. w zawiadomieniu podana będzie informacja, Ŝe w trybie postępowania według § 9 ustęp 1 z
chwilą upływu terminu zgłaszania zastrzeŜeń wykluczone są wszystkie dalsze zastrzeŜenia,
które nie opierają się na odrębnych tytułach prywatno-prawnych.

(2)

Właściwy organ administracyjny moŜe zaŜądać, aby wykonawca przedsięwzięcia przekazał mu
tłumaczenie streszczenia według § 6 ustęp 3 zdanie 2 jak równieŜ – w przypadku gdy jest to
wymagane – dalszych istotnych dla transgranicznego udziału społeczeństwa informacji, w
szczególności dotyczących transgranicznych oddziaływań środowiskowych, o ile w stosunku do
drugiego państwa spełnione zostały wymogi zasady wzajemności i oraz równowartości.

(3)

Dalsze regulacje zobowiązań prawno-międzynarodowych federacji i poszczególnych krajów
związkowych pozostają nienaruszone.

UVPG § 9b Transgraniczny udział organów administracyjnych i społeczeństwa w przypadku
przedsięwzięć zagranicznych (EIA)
(1)

W przypadku, gdy zaplanowane w innym państwie przedsięwzięcie moŜe znacząco oddziaływać na
obszar Federalnej Republiki Niemiec, niemieckie organy administracyjne, odpowiedzialne za
porównywalne przedsięwzięcia w Niemczech zwrócą się do właściwych organów administracji
drugiego państwa o dostarczenie dokumentacji przedsięwzięcia, w szczególności o opis
przedsięwzięcia oraz o informacje dotyczące jego transgranicznych oddziaływań na środowisko. W
przypadku, gdy organ administracyjny uwaŜa udział w postępowaniu dopuszczającym za
wymagany, wtedy poinformuje o tym właściwe urzędy drugiego państwa i zwróci się z prośbą –
jeŜeli jest to wymagane – o otrzymanie dalszych informacji w rozumieniu postanowień § 6 ustęp 3 i
4, poinformuje organy administracyjne w rozumieniu § 7 o danych wskazując jednocześnie, którym
organom administracyjnym drugiego państwa i ewentualnie w jakim terminie naleŜy przedstawić
stanowisko, o ile nie uwaŜa przedstawienia jednolitego stanowiska za wskazane. Właściwy urząd
niemiecki powinien zwrócić się do właściwego urzędu drugiego państwa o przetłumaczenie
stosownych danych dotyczących przedsięwzięcia, w szczególności transgranicznego oddziaływania
na środowisko.

(2)

Na podstawie przekazanej przez drugie państwo dokumentacji właściwy organ administracji w
odpowiedni sposób zapoznaje ludność obszarów, na które przedsięwzięcie moŜe wywierać wpływ,
o przedsięwzięciu, o ile udział społeczeństwa obywa się lub odbywałby się w oparciu o przepisy
kraju przekazującego informacje. Wskazuje n przy tym, któremu organowi drugiego państwa i w
jakim terminie moŜna ewentualnie przesłać stanowisko i daje moŜliwość do wglądu w dokumenty w
stosownym terminie..

(3)

Odpowiednio obowiązują postanowienia § 8 ustęp 2 i 4 jak równieŜ § 9a ustęp 3.
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Ustawa o postępowaniu administracyjnym
(VwVfG) z 25. maja 1976 (BGBl I 1976, 1253)
ostatnio zmieniona przez art. 4 ustęp 8 G v. 5. 5.2004 I 718)

VwVfG § 73 Postępowanie dotyczące konsultacji
(3a) Zgodnie z ustępem 2 organy administracji zobowiązane są do przedstawienia ich stanowiska w
terminie określonym przez organ wykonujący, który to termin nie moŜe przekroczyć trzech
miesięcy. Stanowiska otrzymane po terminie zgłaszania zastrzeŜeń nie będą uwzględniane, chyba
Ŝe przedstawione sprawy są juŜ znane urzędowi odpowiadającemu za procedurę prawnie wiąŜącą
albo musiały być znane, albo teŜ mają znaczenie dla zgodności z prawem decyzji.
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2 Podstawy prawne w Rzeczpospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.
(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Tytuł I
PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ VI
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Rozdział 3
Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
Art. 58.

(146)

W razie stwierdzenia moŜliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:

1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1
pkt 2,
przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Art. 59. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się takŜe
w przypadku, gdy moŜliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej
mogłoby ujawnić się na jej terytorium.
(147)

Art. 60. 1.
Organ administracji przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko w przypadku stwierdzenia moŜliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia:
1)

wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do
przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji,
przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium moŜe oddziaływać
przedsięwzięcie,

2)

niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska o moŜliwości
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i
przekazuje informacje zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3,

3)

po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przekazuje go
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zaŜalenie.
3.

(148)

Przez dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się informacje zawierające
dane, o których mowa w art. 49 ust. 3, oraz tę część raportu o oddziaływaniu
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przedsięwzięcia na środowisko, która umoŜliwi państwu, na którego terytorium planowane
przedsięwzięcie moŜe oddziaływać, ocenę moŜliwego znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
4.

(149)

W przypadku postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
prowadzonego przed wydaniem pozwolenia zintegrowanego, przez dokumentację, o
której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się tę część wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego, która umoŜliwi państwu, na którego terytorium moŜe oddziaływać
instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę moŜliwego znaczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Art. 61. 1. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji o moŜliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia niezwłocznie powiadamia o tym
państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to moŜe oddziaływać, oraz proponuje termin
na odpowiedź, czy państwo to jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko.
2. Minister właściwy do spraw środowiska załącza do powiadomienia dane, o których mowa w art.
49 ust. 3.
Art. 62.

(150)

JeŜeli państwo, o którym mowa w art. 61 ust. 1, powiadomi, iŜ jest zainteresowane
uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, minister właściwy
do spraw środowiska:
1) w porozumieniu z organem administracji przeprowadzającym postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania,
2) po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezwłocznie
przekazuje temu państwu część raportu, o której mowa w art. 60 ust. 3.

Art. 63. 1.

(151)

(uchylony).

2. Organ administracji przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko prowadzi, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska,
konsultacje z państwem, na którego terytorium moŜe oddziaływać przedsięwzięcie, w sprawie
środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
3. Minister właściwy do spraw środowiska moŜe przejąć prowadzenie konsultacji, o których mowa
w ust. 2, jeŜeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.
4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2, uczestniczy minister właściwy do spraw środowiska,
a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, organ administracji przeprowadzający
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Art. 64. 1.

(152)

Uwagi i wnioski dotyczące informacji zawierających dane, o których mowa w art. 49 ust. 3,
złoŜone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, rozpatruje się przy wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
(153)

1a.
Uwagi i wnioski dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
złoŜone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, oraz wyniki konsultacji, o których mowa w art. 63, rozpatruje się przy wydawaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4, nie powinno nastąpić przed zakończeniem
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Art. 65. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w postępowaniu w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4.
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Art. 66. 1. Minister właściwy do spraw środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o
przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które moŜe
oddziaływać na środowisko na jej terytorium, niezwłocznie przekazuje je wojewodzie
właściwemu ze względu na obszar moŜliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
2. Wojewoda w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, wykłada do wglądu w języku polskim dokumenty, o których mowa w ust. 1;
przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
3. Wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt stanowiska
dotyczącego przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia państwo podejmujące przedsięwzięcie,
które moŜe oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o stanowisku
dotyczącym tego przedsięwzięcia.
Art. 67. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz
stwierdzenia niewaŜności decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4.
Art. 68. Do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów polityk, strategii,
planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, których realizacja moŜe
spowodować transgraniczne oddziaływanie na środowisko, przepisy art. 61-66 stosuje się
odpowiednio.
Art. 69. Do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przepisy art. 20 i
21 stosuje się odpowiednio.
Art. 70. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się, o ile umowy międzynarodowe nie przewidują innego
trybu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Tytuł VII
ORGANY ADMINISTRACJI ORAZ INSTYTUCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
DZIAŁ I

ORGANY ADMINISTRACJI DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA
(Fragment)
Art. 381. 1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach postępowania w sprawach oceny
oddziaływania na środowisko dla planów i programów, o których mowa w ustawie, jest:
1) minister właściwy do spraw środowiska - w stosunku do postępowań przeprowadzanych
przez centralny organ administracji rządowej,
2) wojewoda - w stosunku do pozostałych postępowań.
2.

(474)

(uchylony).
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3 Podstawy prawne w Republice Czeskiej

Ustawa nr 100/2001 Sb. (Dziennik Ustaw),
o ocenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz o zmianie niektórych ustaw
związanych (ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko naturalne),
w brzmieniu Ustawy nr 93/2004 Sb.

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ocena oddziaływania na środowisko naturalne

ROZDZIAŁ II
OCENA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NATURALNE
(ODDZIAŁYWANIA PRZEKRACZAJĄCEGO GRANICE REPUBLIKI CZESKIEJ)

§ 11 Przedmiot transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko naturalne (oddziaływania
przekraczające granice Republiki Czeskiej
(1) Przedmiotem transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko naturalne (przekraczającego
granice Republiki Czeskiej) (w dalszym tekście tylko „oceny transgranicznej “) jest:
a) zamierzenie podane w załączniku nr 1 oraz koncepcja według tej ustawy, w przypadku
jeŜeli obszar na który moŜe oddziaływać przedsięwzięcie moŜe przekraczać równieŜ
terytorium Republiki Czeskiej,
b) zamierzenie podane w załączniku nr 1 oraz koncepcja według tej ustawy, o ile o taką ocenę
zwróci się państwo, na którego terytorium mogą występować znaczące oddziaływania na
środowisko naturalne (w dalszym tekście tylko „państwo na terenie którego mogą
występować oddziaływania zamierzenia“) ,
c) zamierzenie oraz koncepcja, które mają być realizowane na terytorium innego państwa (w
dalszym tekście tylko „państwo pochodzenia“) i które mogą wywierać znaczący wpływ na
środowisko naturalne na terytorium Republiki Czeskiej.
(2) Właściwy urząd współpracuje przy ocenie transgranicznej z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych.
(3) Organ kraju zobowiązany jest w przypadku zamierzenia podanego w załączniku nr 1 kolumna
B, przekazać ocenę tego oddziaływania ministerstwu, jeŜeli stwierdzi Ŝe chodzi o zamierzenie
według ustępu 1. Ponadto zobowiązany jest do przekazania postępowania związanego z oceną
koncepcji ministerstwu, jeŜeli stwierdzi Ŝe chodzi o koncepcję według ustępu 1.
§ 12 Sposób postępowania w przypadku oceny transgranicznej oddziaływania na środowisko
(1) O ile nie mówią inaczej postanowienia rozdziału II niniejszej ustawy albo umów
międzynarodowych, którymi Republika Czeska jest związana w odniesieniu do procedury
postępowania w przypadku oceny transgranicznej, to w odniesieniu do oceny transgranicznej
obowiązuje zasada postępowania zgodnie z postanowieniami rozdziału I niniejszej ustawy.
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Terminy dla formułowania wniosków w przypadku oceny transgranicznej ministerstwo moŜe
przedłuŜyć nawet o 30 dni, jeŜeli zwróci się o to państwo, na terenie którego oddziaływania
występują. W takim przypadku pozostałe terminy pozostaną odpowiednio przedłuŜone.
(2) W przypadku wątpliwości odnośnie tego, czy ocena transgraniczna oparta jest na przepisach
obowiązujących na terytorium państwa na które moŜe oddziaływać przedsięwzięcie albo w
oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium kraju pochodzenia, postępuje się w oparciu o
przepisy prawne obowiązujące na terytorium kraju pochodzenia, o ile nie mówi inaczej umowa
międzynarodowa, która jest wiąŜąca dla Republiki Czeskiej.
(3) Kraj pochodzenia (kraj w którym realizowane jest przedsięwzięcie) oraz kraj w którym mogą
występować znaczące skutki przedsięwzięcia, na wniosek któregokolwiek z nich określają, czy
zostanie wykonana analiza powykonawcza a jeŜeli tak, wtedy w jakim zakresie oraz z
uwzględnieniem moŜliwego znaczącego niekorzystnego oddziaływania zamierzenia
przekraczającego granice kraju, który był przedmiotem oceny transgranicznej. KaŜda analiza
powykonawcza obejmowała będzie przede wszystkim ciągłe monitorowanie następstw
wykonania zamierzenia oraz jakiegokolwiek niekorzystnego oddziaływania, przekraczającego
granice państwa. Ten stały monitoring oraz określenie oddziaływania moŜna wykonywać w celu
osiągnięcia następujących celów:
a) monitoring przestrzegania warunków zdefiniowanych w decyzjach, ewentualnie w
zamierzeniach według odrębnych przepisów prawnych1a) oraz monitoring skuteczności
działań łagodzących,
b) analiza oddziaływań zamierzenia oraz załatwienie niejasności powstających w trakcie analizy
po projekcie,
c) weryfikacja poprzednich prognoz z celem wykorzystania uzyskanych informacji przy
wykonywaniu podobnych zamierzeń w przyszłości.
(4) W przypadku jeŜeli kraj pochodzenia lub kraj na terenie którego mogą wystąpić skutki
przedsięwzięcia na podstawie analizy powykonawczej ma zasadne dowody do formułowania
wniosków, Ŝe istnieje tutaj znaczące niekorzystne oddziaływanie przekraczające granice
państwa, albo jeŜeli stwierdzone zostały czynniki, które mogły by mieć w konsekwencji taki
wpływ, natychmiast poinformuje o tym drugie państwo. Kraj pochodzenia oraz kraj na terenie
którego mogą występować skutki przedsięwzięcia na podstawie umowy określą następnie
niezbędne działania mające na celu zmniejszenie albo wyeliminowanie takiego oddziaływania.
[...]

§ 14a Transgraniczna ocena koncepcji realizowanych na terytorium Republiki Czeskiej
(1) W przypadku jeŜeli ministerstwo stwierdzi, Ŝe chodzi o koncepcję według § 11 ustęp 1 litera a),
albo jeŜeli kraj na terenie którego występuje oddziaływanie przedsięwzięcia zwrócił się o ocenę
transgraniczną według § 11 ustęp 1 litera b), wtedy ministerstwo prześle koncepcję do 10 dni
od dnia jej otrzymania zainteresowanemu państwu w celu zajęcia stanowiska. Jednocześnie
ministerstwo zaproponuje państwu na terenie którego występują oddziaływania przedsięwzięcia
konsultacje, w szczególności jeŜeli projekt koncepcji opracowany został wariantowo.
(2) W przypadku jeŜeli otrzymane stanowisko państwa na terenie którego występuje oddziaływanie
przedsięwzięcia odnośnie przesłanego projektu koncepcji zawiera Ŝądanie udziału w ocenie
transgranicznej, wtedy ministerstwo wystąpi o dane dotyczące stanu środowiska naturalnego
na jego terytorium, stanowiącym przedmiot oddziaływania. Ministerstwo prześle te dane w
terminie do pięciu dni od daty ich otrzymania wnioskodawcy oraz podmiotowi dokonującemu
oceny.
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(3) W przypadku jeŜeli państwo, na terenie którego występuje oddziaływanie przedsięwzięcia
wyrazi zainteresowanie konsultacjami, ministerstwo weźmie udział w konsultacji. Ministerstwo
poinformuje bezzwłocznie, najpóźniej jednak do 5 dni roboczych od dnia wyznaczenia terminu
konsultacji o miejscu i dacie konsultacji wnioskodawcy a za jego pośrednictwem firmie
oceniającej. Podmioty te są jednak zobowiązane równieŜ do udziału w konsultacji. Informacje o
konsultacji ministerstwo zobowiązane jest opublikować według § 16.
(4) Ministerstwo włączy stanowisko drugiego państwa odnośnie ostatecznej propozycji projektu do
końcowego projektu koncepcji albo poda w tym projekcie powody braku stanowiska, albo jego
podania tylko częściowo. Stanowisko dotyczące koncepcji ministerstwo prześle
zainteresowanemu państwu w terminie do 10 dni od daty jej wydania.
(5) Organ zatwierdzający zobowiązany jest do przesłania ministerstwu jednego egzemplarza
koncepcji w terminie do 30 dni od daty jej zatwierdzenia. Ministerstwo zobowiązane jest
przesłać zatwierdzoną koncepcję do państwa na terenie którego występuje
oddziaływanie przedsięwzięcia.
§ 14b Transgraniczna ocena koncepcji wykonywana poza terytorium Republiki Czeskiej
(1) W przypadku jeŜeli ministerstwo otrzyma projekt koncepcji, która będzie realizowana na
terytorium kraju pochodzenia i ewentualne zaproszenie do konsultacji od kraju pochodzenia,
wtedy jest ono zobowiązane w terminie do 20 dni od daty otrzymania do opublikowania
informacji dotyczącej propozycji koncepcji według § 16 oraz do przesłania projektu koncepcji
zainteresowanym organom administracyjnym oraz samorządowym w celu zajęcia stanowiska.
(2) Odnośnie projektu koncepcji według ustępu 1, kaŜdy uprawniony jest do przesłania do
ministerstwa pisemnego stanowiska w terminie do 30 dni od dnia opublikowania informacji o
projekcie koncepcji. wszystkie stanowiska łącznie ze swoim stanowiskiem oraz łącznie z
informacją o ewentualnym uczestnictwie w konsultacji Ministerstwo prześle do kraju
pochodzenia w terminie do 40 dni od dnia opublikowania informacji o projekcie koncepcji.
(3) Na wniosek kraju pochodzenia ministerstwo przekaŜe informacje dotyczące stanu środowiska
naturalnego na przedmiotowym obszarze Republiki Czeskiej, a to do 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego wniosku o ile nie broni tego specjalny przepis prawny.5)
(4) W przypadku jeŜeli ministerstwo odpowiednio wcześnie otrzyma informacje o miejscu i czasie
konsultacji ze społeczeństwem na terytorium kraju pochodzenia, opublikuje tę informację
według § 16.
(5) Ministerstwo opublikuje zgodnie z § 16 informację o zatwierdzeniu koncepcji w terminie do 15
dni od dnia otrzymania takiej informacji od kraju pochodzenia. W przypadku jeŜeli ministerstwo
otrzyma zatwierdzoną koncepcję od kraju pochodzenia, koncepcję tę opublikuje w internecie w
terminie do 20 dni od daty jej otrzymania.
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