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BAZA DANYCH OOŚ 

 
Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych 

ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem informatycznym, 

służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach  

w zakresie: 

 

 strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, 

 ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

 ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko,  

 ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 

 ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000. 

 

 



 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA 

BAZY DANYCH OOŚ 



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  

z późn. zm.). 

 

 

 Art. 128  

 

 „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych  

 o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

 strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych 

 o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań.” 

 

 



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  

z późn. zm.). 

 

 

 

 Art. 25 ust. 1 pkt 2  

 

 „ 1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 

         1) (…) 

         2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska -                

             baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na 

             środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na 

             środowisko;” 

 

 



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  

z późn. zm.). 

 

 

 

 Art. 129 ust.1  

 

 „Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

 przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny 

 oddziaływania na środowisko są obowiązane do corocznego 

 przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,  

 w terminie do końca marca, informacji o prowadzonych ocenach 

 oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych 

 ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia 

 bazy danych, o której mowa w art. 128, w tym danych o dokumentacji 

 sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.” 

 

 



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  

z późn. zm.). 

 

 

 

 Art. 129 ust. 2.  
 

 „ Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 

 rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa  

 w ust. 1, kierując się potrzebą monitorowania ocen oddziaływania 

 na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na 

 środowisko.” 

 

 



Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych 

ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko oraz strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 529) 



DOSTĘP DO BAZY DANYCH OOŚ 

 
Baza danych ooś udostępniona jest w Internecie: 

 

 http://bip.gdos.gov.pl 

 

 http://bazaoos.gdos.gov.pl 

 

Dostęp do bazy danych ooś mają dwie grupy użytkowników: 

 

 Użytkownicy niezarejestrowani (każdy użytkownik sieci 

Internet) 

 

 Użytkownicy zarejestrowani (przedstawiciele organów 

właściwych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko) 

http://bip.gdos.gov.pl/
http://bip.gdos.gov.pl/
http://bazaoos.gdos.gov.pl/
http://bazaoos.gdos.gov.pl/




 

 

UŻYTKOWNICY 

NIEZAREJESTROWANI W BAZIE 

DANYCH OOŚ 

 
Każdy użytkownik sieci Internet ma wgląd do wybranych 

informacji na temat ocen oddziaływania na środowisko, 

umieszczonych w bazie danych ooś. Nie jest w takim 

przypadku wymagane logowanie się do systemu. 

 

 











UŻYTKOWNICY ZAREJESTROWANI  

W BAZIE DANYCH OOŚ 

 
Pełny dostęp do bazy danych ooś posiadają wyłącznie zarejestrowani 

przedstawiciele organów właściwych w zakresie ocen oddziaływania na 

środowisko. Mogą oni otrzymać następujące uprawnienia: 

 

 Wprowadzanie, edycja, usuwanie danych  

 Dostęp do pełnych danych wprowadzonych przez dany organ lub 

przez inne organy (z wyjątkiem danych osobowych) 

 Tworzenie raportów zbiorczych 

 Monitoring i zarządzanie jakością danych 

 Udostępnianie  informacji społeczeństwu 

Obecnie w bazie danych ooś zarejestrowanych jest 1141 użytkowników. 





PLANOWANE ZMIANY 
 

 Planowana zmiana ustawy 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 w zakresie obowiązków, związanych z bazą danych 

ooś: 

• Obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych ooś przez 

właściwe organy 

• Termin wprowadzenia informacji: 30 dni od wytworzenia lub 

wpływu do organu 

 Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko 

• Zakres dostosowany do zakresu bazy danych ooś 

 



 

 

 

 

 
 

Budowę systemu informatycznego baza danych o ocenach oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 
  


