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Podstawa prawna (art. UOOŚ)/ uzgodnienie GDOŚ, GIS 
Rozdział 
dokumentu 
Prognozy 

Art. 51 ust. 2 pkt 1 Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

Art. 51 ust. 2 pkt 1 ppkt a) 
Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego 
dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

Rozdział 1 

Art. 51 ust. 2 pkt 1 ppkt b) 
Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 
prognozy 

Rozdział 2 

Art. 51 ust. 2 pkt 1 ppkt c) 
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Rozdział 6.4 

Art. 51 ust. 2 pkt 1 ppkt d) 
Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko 

Rozdział 4.6 

Art. 51 ust. 2 pkt 1 ppkt e) Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
Streszczenie w 
języku 
niespecjalistycznym 

Art. 51 ust. 2 pkt 2 Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia: 

Art. 51 ust. 2 pkt 2 ppkt a) 
Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu 

Rozdział 3 

Rozdział 5.1 

Art. 51 ust. 2 pkt 2 ppkt b) 
Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 

Rozdział 3 

Art. 51 ust. 2 pkt 2 ppkt c) 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie 
przyrody 

Rozdział 3.3 

Art. 51 ust. 2 pkt 2 ppkt d) 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 
punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, 
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Rozdział 4.1 

Art. 51 ust. 2 pkt 2 ppkt e) 

Uzgodnienie GIS 

Uzgodnienie GDOŚ 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 
a w szczególności na: 

– różnorodność biologiczną, 

– ludzi, 

– zwierzęta, 

– rośliny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 

– klimat, 

– zasoby naturalne, 

– zabytki, 

– dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy 

Rozdział 4 

Art. 51 ust. 2 pkt 3 Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia: 
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Art. 51 ust. 2 pkt 3 ppkt a) 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru 

Rozdział 6.2 

Art. 51 ust. 2 pkt 3 ppkt b) 

Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu 
oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy 

Rozdział 5.2 

Art. 52 ust. 2 

W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w 
art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w 
prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla 
innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z 
projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

Rozdział 4.2 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 

 


