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Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 

poz. 159)  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. 

zm.) 



Podział przedsięwzięć…?  

 

GRUPA I: Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

GRUPA II: Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

GRUPA III: Przedsięwzięcia nie ujęte w grupie I i II, jednak mogące oddziaływać na 

obszary Natura 2000 

GRUPA IV: Przedsięwzięcia wymagające oceny spełnienia warunków art. 38j ustawy 

Prawo wodne (art. 4.7 RDW) 

 

 

kurierostrolecki.pl youtube.pl 



Wymagane dokumenty a ocena zgodności z RDW 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których 

mowa w art. 74 ustawy OOŚ, wymaga przedłożenia w szczególności: 

 

 karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), 

 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ), 

 oraz pozostałych załączników do wniosku.  

 

Zarówno KIP, jak i raport OOŚ opracowywane są na podstawie: 

 

 rozwiązań koncepcyjnych/wstępnych rozwiązań projektowych,  

 inwentaryzacji przyrodniczej, 

 oceny aktualnego stanu wód.  

 



 
 
Uwaga ! 
 
Wszelkie analizy w ramach dokumentacji powinny zostać opracowane na takim 
poziomie szczegółowości, który pozwala organowi na należyte wyjaśnienie stanu 
faktycznego w rozumieniu art. 7 w związku z art. 77 §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego w zakresie właściwym dla postępowania w sprawie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
 

 

 

 

 

Analiza w zakresie wpływu oddziaływania inwestycji na środowisko stanowi jeden 

z podstawowych rozdziałów Raportu OOŚ. Wprawdzie ustawa OOŚ nie precyzuje  

i nie narzuca wprowadzenia odrębnego rozdziału dotyczącego wpływu inwestycji na 

wody i cele środowiskowe RDW, niemniej jednak jest to jeden z istotniejszych 

elementów analizy oddziaływania przedsięwzięcia.  

 

 

 

Wymagane dokumenty a ocena zgodności z RDW 



 po zmianach w ustawie OOŚ i Prawie wodnym (5 stycznia 2011r. ) 

KIP/raport OOŚ powinien obejmować ocenę zgodności inwestycji z RDW 

 

 przed zmianami w ustawie OOŚ i Prawie wodnym 

Inwestor powinien udowodnić zgodność inwestycji z RDW 

6 

Co z dotychczasową dokumentacją..? 



Ocena inwestycji w ramach raportu OOS 

W ramach raportu OOS zaleca się, aby elementy oceny wpływu przedsięwzięcia na 

wody umieszczane były w rozdziale dotyczącym: 

  

 opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody: identyfikacja JCW, identyfikacja obszarów chronionych (m.in. 

art. 114 ustawy PW), lokalizacja przedsięwzięcia względem JCW; 

 

 określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, umieszczenie informacji w zakresie: identyfikacji czynników 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wodne; 



 opisu metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opisu 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 

umieszczenie informacji w zakresie: wpływu na JCW i na poszczególne wskaźniki 

stanu wód,  wpływu na obszary chronione (m.in. art. 114 ustawy PW); 

 

 opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 

szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru, umieszczenie informacji w zakresie działań minimalizujących. 

Ocena inwestycji w ramach raportu OOS - cd 



Etapy analizy w Raporcie OOŚ 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 

Krok I: informacje w zakresie celu ochrony 
wód w rozumieniu art. 4 ust. 1 oraz 4 
ust. 7 RDW 

Krok II: informacje w zakresie identyfikacji 
oddziaływań na cele ochrony wód 

Krok III: w przypadku stwierdzenia zagrożenia 
w realizacji celu środowiskowego 
zweryfikowanie w raporcie OOŚ 
przesłanki z art. 4 ust. 7 – 9 RDW 



Krok I - Należy zidentyfikować jednolitą części wód oraz cele środowiskowe 
jej przypisane, opracować charakterystykę hydrograficzną i hydrologiczną 
cieków w obrębie realizacji i wpływu przedsięwzięcia: 
 
- kod i nazwę JCW na podstawie danych z projektu aPGW/aPGW, jeżeli 

przedsięwzięcie znajduje się na JCW, jeżeli nie, to informację w jakiej zlewni JCW 
przedsięwzięcie się znajduje.  

- charakterystykę JCW obejmującą dane hydrograficzne, hydrologiczne i 
administracyjne (morze, dorzecze, region wodny, zlewnia, RZGW, województwo). 

- określenie typu JCW wraz z charakterystyką abiotyczną i morfologiczną.  
- określenie statusu JCW (naturalna, silnie zmieniona, czy sztuczna część wód).  
- cel środowiskowy określony dla JCW (dobry stan, dobry potencjał, przeznaczona do 

derogacji itp.).  
- ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
- identyfikację ewentualnych obszarów ochronnych i chronionych. 

Dane do analiz w zakresie oceny wpływu na JCW 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 



Dane do analiz w zakresie oceny wpływu na JCW 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 

Identyfikacja JCW – źródła danych 

Wszystkie przedstawione przykładowe 
źródła informacji  

są ogólnie dostępne i bezpłatne, 
wykorzystując dane w nich zawarte 

należy podać źródło. 



Dane do analiz w zakresie oceny wpływu na JCW 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 

Identyfikacja JCW – zasady 

W wypadku inwestycji liniowych o dużym 
zasięgu, inwestycja zlokalizowana może być w 

kilku jednolitych częściach wód. W tym 
wypadku należy wskazać wszystkie części wód, 

objęte zasięgiem inwestycji lub zasięgiem 
wpływu inwestycji.  



Zgodnie z art. 38b ustawy Prawo wodne cele środowiskowe określa się dla: 

 

- jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 

silnie zmienione (JCWP). 

- sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych (SJCWP) lub silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych (SZJCWP). 

- jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 

- obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne 

Dane do analiz w zakresie oceny wpływu na JCW 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 

Identyfikacja celów środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych 



Dane do analiz w zakresie oceny wpływu na JCW 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 

Aktualna ocena stanu JCWP  

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód są danymi Inspekcji Ochrony 

Środowiska, uzyskanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Aktualnie obowiązuje ocena stanu wykonana na podstawie wyników Państwowego 

Monitoringu Środowiska za lata 2010, 2011 i 2012 – obowiązuje do aPGW. Kolejna 

ocena stanu będzie wykonana za lata 2013, 2014 i 2015. Oceny stanu JCW 

dokonuje się co trzy lata. 

  

Każda JCW, bez względu czy jest aktualnie  

monitorowana czy nie, posiada ocenę stanu  

za lata 2010, 2011 i 2012. Dla części wód  

niemonitorowanych zastosowano „regułę  

przeniesienia” oceny z podobnej części  

wód monitorowanej. 



Dane do analiz w zakresie oceny wpływu na JCW 

Źródło: Kłokowa - zabezpieczenie nasypu 
 kolejowego ścianką z grodzic stalowych, 
www.geoinzynieria.inzynieria.com 

Podsumowanie źródeł danych…  



Kiedy otrzymamy odmowę wydania decyzji..? 
 

 

 

Art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ: 

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że 

przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych 

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia 

zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

www.pectore-eco.pl 


