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Czemu służy informacja w OOS
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Potrzeba informacji po stronie inwestora i organu
administracji wydającego pozwolenie
INWESTOR

ORGAN

Informacja o zamierzeniu/
przedsięwzieciu
(KIP)
Informacja o
emisjach/oddziaływaniach
Informacja o środowisku
będaca w dyspozycji organu

Informacja o środowisku
zebrana dla potrzeb ROŚ/ o
receptorach mogacych
podlegać negatywnym
wpływom przedsiewziecia

Informacja referencyjna o
emisjach/oddziaływaniach
właściwych/typowych dla
przedsięwzięcia

Informacja o wrażliwości
receptorów
środowiskowych
Potencjalne
oddziaływania

Informacja pozyskana w
drodze konsultacji
spolecznych

Intensywnośc
oddziaływań
Kontekst lokalny/regionalny/ponadregionalny
Percepcja społeczna/ kulturowa

Wrazłiwośc/
znaczenie
receptorów
Ocena znaczenia
oddziaływań

Środki
minimalizujące

DŚU
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Informacja o środowisku pozyskiwana i
udostępniana w ramach ROŚ
• Czy potrzebna jest informacja o wszystkich elementach
środowiska na tym samym poziomie dokładności?
• Jakie są „reguły wyboru” istotnych informacji?
• Jak charakterystyka oddziaływania wskazuje istotne informacje?
• Kiedy informacja będzie wystarczająca?
• Jaka cześć informacji jest istotna
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Oddziaływania potencjalne i inne instrumenty
wspomagające służące określeniu potrzeb
informacyjnych
Informacja o środowisku
zebrana dla potrzeb ROŚ/ o
receptorach mogacych
podlegać negatywnym
wpływom przedsiewziecia

• Koncentrujemy się na recepInformacja o wrażliwości
receptorów
torach, które mogą negatywśrodowiskowych
Potencjalne
nie reagować na obecność/
oddziaływania
Intensywnośc
emisje przedsięwzięcia
oddziaływań
Konieczna jest znajomość
wrażliwości receptorów, intensywności bodźców związanych z przedsięwzięciem na rożnych
etapach jego cyklu życia, możliwe reakcje na stresory, skutki
bezpośrednie, pośrednie, wtórne itd..
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Kompensacja

Środki minimalizujące

Alternatywy technologiczne

Alternatywy lokalizacyjne

wariant 0

Drzewo oddziaływań, (zmodyfikowana) macierz
Leoplda i inne sposoby do ograniczenia potrzeby
pozyskiwania informacji na etapie scopingu
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Weryfikacja raportu
• Organ powinien dysponować informacją niezależną
pozwalającą na zweryfikowanie informacji
przedłożonej przez inwestora
• Właścicielem procesu oos jak też stroną
odpowiedzialną za decyzję jest organ administracji, a
informacja przedkładana przez wnioskodawcę jest
materiałem pomocniczym, wymagającym weryfikacji
• Raport jest przedkładany w imieniu i na rzecz
wnioskodawcy – najczęściej podmiotu gospodarczego,
który nie ma obowiązku działania wbrew swoim
interesom, a w szczególności ujawniania informacji
przynoszącej mu szkodę,
• Obecny stan prawny nie zapewnia wykonawcy raportu
statusu niezależnego rzeczoznawcy

Informacja o środowisku
będaca w dyspozycji organu

Informacja referencyjna o
emisjach/oddziaływaniach
właściwych/typowych dla
przedsięwzięcia
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Konsultacje społeczne

oddziaływania
Intensywnośc
oddziaływań

Informacja pozyskana w
drodze konsultacji
spolecznych

Kontekst lokalny/regionalny/ponadregionalny
• Konsultacje to nie tylko
Percepcja społeczna/ kulturowa
rozpoznanie interesów
Wrazłiwośc/
znaczenie
stron ale też:
receptorów
- pozyskanie dodatkowych
Informacji o środowisku
- rozpoznanie percepcji i preferencji przedstawicieli
społeczności lokalnych/ ponadlokalnych, w
szczególności interesariuszy, których projekt może
dotyczyć lub na których może oddziaływać
-
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Kontekst lokalny/ regionalny/ ponadregionalny
oraz czasowy
• Znajomość kontekstu jest niezbędna do określenia „cenności”
receptorów.
• Ważące może być zdanie naukowców (np. gatunek chroniony),
polityków – w oparciu o badania (np. siedlisko lub gatunek
będący przedmiotem zainteresowanie Wspólnoty) ale też
preferencje społeczności (np. miejsce kultu, miejsce pamięci) lub
przesłanki wynikające z poszanowania dziedzictwa kulturowego
(zabytki – prawnie chronione i nie chronione)
• Receptor może zyskiwać lub tracić na znaczeniu w kontekście
czasowym
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Dla sprawnego i skutecznego przeprowadzenia
procesu OOŚ
• Informacja o środowisku powinna być publicznie dostępna i pozyskiwana
tylko raz;
• Kolejne inwentaryzacje powinny aktualizować lub uzupełniać wcześniejszą
informację a także pozwalać na określenie trendów zachodzących w
środowisku zmian
• Konieczne jest gromadzenie i udostępnianie informacji pozwalającej określić
konteksty – lokalny/ regionalny/ ponadregionalny – zarówno przyrodniczy jak i
dotyczący percepcji społecznej
• Brak znajomości trendów powoduje ze skutki środowiskowe „wariantu
polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia” są w rzeczywistości
niemożliwe do określenia lub obciążone bardzo dużą niepewnością
• Wiele raportów ooś zawiera informacje zbyteczne – które w żadnej mierze nie
wspierają procesu podejmowania decyzji, a znacząco zmniejszają
przejrzystość raportu i całego procesu
• Korzystne byłoby lepsze przygotowanie społeczeństwa do uczestnictwa w
postępowaniach ooś
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Wnioski
• Konieczne jest wzmocnienie i upublicznienie postępowania ooś
na etapie scopingu (określania zakresu raportu) – być może jako
wdrożenie zmienionej dyrektywy oos
• Konieczne jest uporządkowanie i wzmocnienie mechanizmu
gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku w układzie
przestrzennym (zgodnie z INSPIRE)
• Potrzebne jest gromadzenie informacji o oddziaływaniach
inwestycji na środowisko, i edukacja społeczna w zakresie
procedur i oddziaływań
Ocena znaczenia
oddziaływań

Środki
minimalizujące

DŚU
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Dziękuję za uwagę

• Dr Piotr Poborski
Multiconsult Polska sp. z o.o.
Biuro Gliwice
Ul. Zwycięstwa 10
44-100 Gliwice
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