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 Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia br. [znak: DPP.VIII.863.60.2015.EP(2)], w którym 
zwrócono się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla 
projektu Planu transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 
(dalej: Plan) w trybie art. 53 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm., dalej: ustawa ooś), przedstawiam 
następujące stanowisko. 

 Aby spełnić wymogi prawa, prognoza oddziaływania na środowisko, sporządzana w toku 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powinna w pełnym zakresie odpowiadać 
wymaganiom, wynikającym z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, przy zachowaniu warunków, o których mowa w 
art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Należy podkreślić, że prognoza powinna odnosić się do pełnej wersji 
projektowanego dokumentu i obejmować wszystkie planowane działania mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko. Wszystkie prowadzone w prognozie analizy oraz proponowane zalecenia 
powinny być dostosowane stopniem szczegółowości do stopnia szczegółowości zapisów 
projektowanego dokumentu. W prognozie należy także uwzględnić informacje zawarte w prognozach 
oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych 
z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

 W przypadku analiz wpływu realizacji postanowień dokumentu na poszczególne komponenty 
środowiska przyrodniczego, w tym na obszary i gatunki chronione oraz korytarze ekologiczne, 
prognoza powinna z podobną uwagą traktować zarówno sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla 
gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak również oddziaływania pośrednie. Ponadto prognoza powinna 
umożliwić wskazanie na wczesnym etapie potencjalnych kolizji z obszarami przyrodniczymi, 
kulturowymi oraz ewentualnych konfliktów społecznych. Prognoza powinna także w sposób 
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uzasadniony i racjonalny przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na formy ochrony przyrody. 

 Istnieje prawdopodobieństwo, że część przedsięwzięć objętych projektem będzie stanowiła 
znaczną ingerencję w środowisko naturalne. Dlatego istotne jest, aby w prognozie we wnikliwy sposób 
zbadano kwestię ich wpływu na obszary Natura 2000, w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz 
gatunki roślin i zwierząt, będące przedmiotami ochrony w tych obszarach. Należy podkreślić, że 
analizy w powyższym zakresie powinny uwzględniać wszystkie obszary Natura 2000, na które może 
wpływać dana inwestycja, niezależnie od tego, czy przedsięwzięcie realizowane jest w granicach 
obszaru, czy poza nimi. Uwzględnienia wymaga także wpływ przedsięwzięć na powiązania między 
obszarami Natura 2000. W związku z możliwością wpływu realizacji postanowień przedmiotowego 
projektu na obszary Natura 2000 należy także podkreślić, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy ooś 
projekt dokumentu nie może zostać przyjęty, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wynika, że jego realizacja może znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 
2000, a nie zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy 
o ochronie przyrody. Zgodnie ze wspomnianym przepisem można zezwolić na realizację dokumentu 
mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, jeśli przemawiają za tym 
niezbędne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub 
gospodarczym. Powyższa przesłanka może zostać uznana tylko w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych oraz przy  zapewnieniu wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do 
zagwarantowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. W przypadku 
gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, nadrzędny interes 
publiczny odnosi się wyłącznie do: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego i uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 
przyrodniczego. W sytuacji gdy przyjęcie dokumentu, który może znacząco negatywnie oddziaływać 
na siedliska i gatunki priorytetowe, wynika z innych koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 
publicznego, przed przyjęciem dokumentu, wymagane jest uzyskanie opinii Komisji Europejskiej. 
Mając na uwadze przytoczone przepisy, w przypadku stwierdzenia znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszary Natura 2000, należy w prognozie wyraźnie wykazać i uzasadnić istnienie 
wymienionych przesłanek. 

 Zaleca się potraktowanie ze szczególną uwagą analiz o charakterze przestrzennym oraz 
przedstawienie lokalizacji planowanych działań na tle innych form wykorzystywania przestrzeni (np. 
korytarzy ekologicznych czy obszarów chronionych) na mapach. 

 Propozycje w zakresie metod monitoringu skutków realizacji zadań wynikających z Planu 
powinny być opracowane tak, by pozwoliły na zbadanie rzeczywistych skutków środowiskowych 
realizacji postanowień Planu, w tym na określenie, czy właściwie oceniono skalę i zasięg 
oddziaływania na środowisko (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000) poszczególnych działań oraz 
na ocenę skuteczności zaproponowanych działań minimalizujących. 

 Przy opracowywaniu prognozy należy uwzględnić wytyczne Komisji Europejskiej do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod kątem uwzględniania zmian klimatu oraz 
różnorodności biologicznej. 
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