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wydający opinię 

Treść/ przedmiot uwagi/ opinii Uzasadnienie 
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odniesienia do 
uwagi 

Wyjaśnienie/stanowisko autorów Prognozy 

I Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - opinie organów 

I.1 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Wobec wysokiej jakości części 
inwentaryzacyjnej opracowania 
oraz dostępności materiałów 
(decyzje środowiskowe, raporty o 
oddziaływaniu na środowisko) 
zasadniczy problem stanowi 
niewystarczające, w opinii GDOŚ, 
wykorzystanie przez Autorów 
prognozy zgromadzonych danych 
do analiz o charakterze 
przekrojowym.  

W konsekwencji niektóre zagadnienia 
kluczowe dla wyniku strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko - w tym kwestia 
oddziaływania na obszary chronione (także 
obszary Natura 2000) zostały przedstawione w 
zbyt pobieżny sposób. Poniższe oczekiwania 
odnośnie zmian i uzupełnień, jakich w opinii 
GDOŚ należałoby dokonać w prognozie, 
wobec dobrej jakości dużej części materiału 
przedstawionego przez Zespół Autorski, 
wydają się jednak stosunkowo łatwe do 
wypełnienia. 

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

Doprecyzowano metodologię badania oraz uzupełniono treść Prognozy i załączników.  

Raporty OOŚ, jako jeden z bazowych materiałów do analiz wskazane zostały w rozdziałach metodycznych Prognozy 
(rozdział 2.2.1 Zastosowane w Prognozie techniki i narzędzia badawcze oraz rozdział 2.2.2 Dostępność i adekwatność 
danych). Na zebrany wyprzedzająco materiał powołano się również we wprowadzeniu do rozdziału 4.4.2 Przewidywane 
skutki środowiskowe Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali. Zapisy opracowanych raportów OOŚ oraz wydanych 
decyzji środowiskowych posłużyły ponadto bezpośrednio do opracowania załącznika nr 12, 16 oraz 17 do Prognozy. 

Na potrzeby Prognozy, przed przystąpieniem do właściwych ocen, wykonawcy Prognozy zebrali i dokonali aktualizacji 
danych w zakresie sporządzonych raportów o oddziaływaniu na środowisko (dalej Raporty OOŚ) oraz wydanych decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć wskazanych w Planie na liście projektów drogowych. Następnie 
zebrany materiał poddany został analizom, w trakcie których każdy z ekspertów opracowujących Prognozę badał zebraną 
dokumentację na potrzeby własnego obszaru eksperckiego objętego Prognozą. 

Raporty OOŚ oraz warunki wskazane w wydanych decyzjach środowiskowych stanowiły istotne źródło informacji, które 
pozwoliło m.in. na identyfikację typów oddziaływań, źródeł presji, prawdopodobnych skutków w środowisku oraz skali 
oddziaływań, jakie będą i/lub mogą wywoływać typy przedsięwzięć ujęte w Planie. Stanowiły one zasadniczy materiał 
pomocniczy uzupełniający wiedzę ekspertów poszczególnych dziedzin, prowadzących oceny w ramach sporządzanej 
Prognozy.  

Ponadto eksperci dokonując identyfikacji prognozowanych oddziaływań i oceny ich znaczenia brali pod uwagę wnioski 
płynące z przeprowadzonych już ocen oddziaływania, co pozwoliło na uniknięcie przypadków, w których zidentyfikowana 
potencjalna kolizja (np. z obszarem przyrodniczo cennym objętym ochroną) mogłaby zostać uznana za znaczącą, w 
sytuacji, kiedy analizy przeprowadzone na wyższym poziomie szczegółowości (w raportach OOŚ) wykluczyły taką sytuację, 
bądź wskazywały na oddziaływania na poziomie nieznaczącym.  

Wszystkie środowiskowe zagadnienia problemowe, w tym kluczowe dla możliwości przyjęcia dokumentu strategicznego, tj. 
dotyczące weryfikacji prawdopodobieństwa wpływu Planu na możliwość osiągnięcia celów określonych w Dyrektywie 
Siedliskowej oraz Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW), zostały przeanalizowane adekwatnie do stopnia szczegółowości 
informacji dostępnych na etapie sporządzania Prognozy, przy użyciu technik i metod badawczych, które były dostępne i 
mogły być racjonalnie wymagane przy ocenie dokumentu na tym szczeblu planowania i uzgadniania. 

W związku z tym, że nie wszystkie przedsięwzięcia wskazane na liście projektów drogowych poddane zostały procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko - dalej procedura OOŚ (co więcej lista ta nie jest listą zamkniętą i może ulegać 
zmianom na dalszych etapach procesu decyzyjnego), zaistniała konieczność przyjęcia jednolitego, bardziej 
zgeneralizowanego poziomu opisu uwarunkowań środowiskowych i prognozowanych skutków w środowisku, dla 
zapewnienia spójności i uniwersalności dokumentu oraz zachowania strategicznego poziomu analiz.  

Ponadto, zgodnie z zasadą adekwatności poziomu szczegółowości oceny do szczegółowości ocenianego dokumentu, 
formułowane w Prognozie konkluzje końcowe opierały się na wnioskowaniu na podstawie informacji zebranych dla 
pojedynczych przedsięwzięć i ich ekstrapolacji na inwestycje, dla których rozpoznania uwarunkowań środowiskowych 
jeszcze nie przeprowadzano. 

W przypadkach, kiedy potwierdzenie zidentyfikowanych oddziaływań bądź kolizji nie było możliwe (np. w związku z brakiem 
dostępu do wyników OOŚ, czy innej dokumentacji uszczegóławiającej informacje o planowanym przedsięwzięciu) 
wskazywano na celowość uszczegółowienia analiz i potwierdzenia prognoz oddziaływania w określonym zakresie na etapie 
uzyskiwania decyzji środowiskowej. 

I.2 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Najbardziej wyraźnym przykładem 
niewystarczającego wykorzystania 
zgromadzonej wiedzy jest 
ograniczenie analizy wpływu 
ustaleń projektu Planu na 

środowisko wyłącznie do 
ekstrapolacji wyników studiów 
dwóch przypadków, tj. „Rozbudowa 
DW 764 na odcinku: granica miasta 
Kielce - granica gminy Daleszyce 
wraz z budową obwodnic m. Suków 
i Daleszyce” oraz „Budowa nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 
598 w Olsztynie na odcinku od Al. 
Warszawskiej do skrzyżowania ul. 

W dokumentacji brak wyjaśnienia, na jakiej 
podstawie zdecydowano o wyborze tylko 
dwóch inwestycji oraz jakie było kryterium 
wytypowania konkretnie tych przedsięwzięć.  

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W treści Prognozy w rozdziale 2.2. Metodyka wykonania poszczególnych elementów Prognozy dodano doprecyzowanie 

zastosowanego podejścia metodologicznego w zakresie przywołanych studiów przypadków. Ponadto takie uzasadnienie 
wprowadzono do tekstu głównego Prognozy (dotychczas znajdowało się w przypisie w rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki 
środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali). 

Studia przypadku stanowiły jedno z przyjętych przez Wykonawcę Prognozy narzędzi badawczych, które miało pokazać 
sposób przeprowadzonych przez Wykonawcę, wielopłaszczyznowych analiz rodzajów oddziaływań w pozostałych 
projektach Planu transportowego oraz podkreślić stopnień szczegółowości oraz kierunki analiz przeprowadzonych na 
poziomie raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. 

Wnioski płynące z analizy zawartości całej zebranej dokumentacji, posłużyły do sformułowania konkluzji końcowych w 
zakresie typologii prognozowanych oddziaływań oraz charakteru ich prawdopodobnych skutków. Wyniki analiz w 
przedmiotowym zakresie przedstawiono m.in. w rozdziale 4.4 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji Planu. 

Wykonawca pokazał wskazane przypadki, bo odznaczały się one złożonością oraz znaczącą reprezentatywnością 
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Płoskiego 
z ul. Witosa/Bukowskiego”.  

generowanych przez nie oddziaływań.  

I.3 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Planowane w ramach 
analizowanego dokumentu 
przedsięwzięcia będą znacząco 
różnić się od siebie z uwagi na 
rodzaj działań (niektóre trasy będą 
przebiegać po nowym śladzie, w 
innych przypadkach będzie to 
przebudowa istniejącej trasy), 
lokalizację, a w konsekwencji - 
uwarunkowania terenowe, w tym 
kolizje z różnymi typami obszarów 
chronionych. Studia dwóch 
przypadków z dużym 
prawdopodobieństwem nie dają 
wyników, których wnioski mogłyby 
zostać ekstrapolowane na 
pozostałe 39 inwestycji. 

Dysponując szczegółowymi informacjami na 
temat przedsięwzięć, Autorzy prognozy 
powinni - analogicznie do metody, przyjętej w 
przypadku załącznika 10 „Analiza zapisów 
prognoz oddziaływania na środowisko 
dokumentów powiązanych z Planem” - 
przedstawić wyniki analiz oddziaływań na 
poszczególne komponenty środowiska, jakie 
mogą wystąpić w przypadku wszystkich 41 
inwestycji, planowanych w ramach 
projektowanego dokumentu. W przypadku 
znacznej części inwestycji kwestie te już 
zostały zbadane na etapie oceny 
oddziaływania na środowisko i można 
posłużyć się tymi informacjami. Należy przy 
tym zaznaczyć, że konieczność uwzględnienia 
w analizach dokonywanych w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko zapisów wydanych już decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest istotna 
z uwagi na zapewnienie spójności pomiędzy 
decyzjami administracyjnymi istniejącymi w 
obiegu prawnym, a projektem Planu. W 
przypadku inwestycji, które obecnie 
przechodzą procedurę oceny - i został 
sporządzony raport oddziaływania na 
środowisko - z dużym prawdopodobieństwem 
można określić rodzaje i znaczenie 
oddziaływań. W przypadku pozostałych 
przedsięwzięć należałoby dokonać symulacji 
prawdopodobnych oddziaływań przedsięwzięć 
na środowisko w oparciu o dostępne dane, 
literaturę oraz wiedzę ekspercką. 

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W treści Prognozy w rozdziale 2.2. Metodyka wykonania poszczególnych elementów Prognozy dodano doprecyzowanie 
zastosowanego podejścia metodologicznego w zakresie analizy oddziaływań inwestycji Planu transportowego, ponieważ 
wykonawca Prognozy przeprowadził wskazane przez GDOŚ analizy. Dopisano, że analizy znajdują się w załączniku nr 16 
Podsumowanie analizy w zakresie możliwych oddziaływań oraz spodziewanych skutków w środowisku. 

Podejście to polegało na przeanalizowaniu w oparciu o dostępne dane z raportów OOŚ oraz decyzji środowiskowych, 
literaturę oraz wiedzę ekspercką rodzajów oddziaływań każdej z 41 inwestycji na takie komponenty środowiska jak: 

 zdrowie, jakość życia i bezpieczeństwo ludzi  

 różnorodność biologiczną, w tym obszary chronione 

 stan i jakość wód 

 jakość powietrza 

 powierzchnię ziemi, w tym gleby 

 krajobraz  

 klimat 

 klimat akustyczny 

 zasoby naturalne 

 zabytki i dobra materialne 

W załączniku dokonano charakterystyki oddziaływań wg kryterium: znaczące/ umiarkowanie znaczące/ nieznaczące, 
bezpośrednie/ pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-/średnio-/ długoterminowe, stałe/ chwilowe, pozytywne/ negatywne, 
ponadlokalne/ lokalne, występujące na etapie budowy bądź eksploatacji. 

W załączniku nr 16 w przypisie podano odniesienie do rozdziału w Prognozie informującym o zastosowanym podejściu 
metodologicznym. 

Odnośnie kwestii Studium przypadku, w rozdziale 2.2. Metodyka wykonania poszczególnych elementów Prognozy dodano 
doprecyzowanie, że ww. narzędzia badawcze miały na celu: 

 zobrazowanie charakterystyki oddziaływań typów przedsięwzięć, dla których ramy realizacji wyznacza Plan,  

 stopnia szczegółowości oraz kierunków analiz prowadzonych na poziomie raportów oddziaływania na środowisko 
konkretnych przedsięwzięć.  

Stosowne przypisy o założeniach opracowanych studiów przypadku dodano w załącznikach nr 12: Studia przypadku Kielce, 
Studia przypadku Olsztyn. 

I.4 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Z treści załącznika 13 (a także - 
analogicznie - załącznika 15) 
wynika, iż ocena wpływu Planu na 
formy ochrony obszarowej została 
ograniczona jedynie do 
przedstawienia długości odcinków 
kolidujących z tymi obszarami. 
Autorzy prognozy w ocenie wpływu 
realizacji Planu na formy ochrony 
przyrody powinni tymczasem 
odnieść się do celów ochrony 
poszczególnych form ochrony 
przyrody, które zostały ustanowione 
w stosownych aktach prawnych 
powołujących te formy ochrony 
przyrody oraz w aktach prawnych 
ustanawiających plany ochrony, 
zadania ochronne oraz plany zadań 
ochronnych.  

Autorzy słusznie wskazują na odstępstwa od 
zakazów obowiązujących w niektórych 
formach ochrony przyrody w przypadku 
realizacji inwestycji celu publicznego. Nie 
zwalnia to jednak z konieczności dokonania 
w prognozie analizy wpływu realizacji 
projektowanego Planu na cele ochrony tych 
obszarów. Taki poziom szczegółowości analiz 
powinien dotyczyć form ochrony przyrody 
powoływanych przez organy szczebla 
krajowego i regionalnego, tj. parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazów oraz obszarów sieci Natura 2000. 
Ingerencja w obszary objęte ochroną powinna 
być uzasadniona w sposób szczegółowy i nie 
budzący wątpliwości. 

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W treści Prognozy w rozdziale 4.4.2. Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz 
skali dodano doprecyzowanie zastosowanego podejścia metodologicznego w zakresie przeprowadzonych analiz celów 
ochrony poszczególnych form ochrony przyrody. Jednocześnie w załączniku nr 13 Zidentyfikowane kolizje 
z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność w przypisie dodano informację 
o przyjętym podejściu metodologicznym w zakresie przeprowadzonych analiz celów ochrony poszczególnych form ochrony 

przyrody. Ponadto w celu poprawy czytelności zestawionych informacji w załączniku nr 13 doprecyzowano tytuły tabel 
i ujednolicono nazewnictwo w ich treści. 

Wykonawca w oparciu o zebraną na potrzeby Prognozy wiedzę nt. charakteru przedsięwzięć oraz uwarunkowań 
środowiskowych dokonał oceny ich wpływu wg skali istotności oddziaływań, sformułowanej w oparciu o definicję 
znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz wskazanego w ustawie OOŚ kryterium przyjęcia 
dokumentów strategicznych (polegającego na braku stwierdzonych znaczących negatywnych oddziaływań na obszary 
Natura 2000). Przy analizach Wykonawca korzystał z planów zadań ochronnych i rozporządzeń ustanawiających obszary 
chronione. 

W załączniku nr 13 jest sześć tabel. Tabela 2 zestawia długości kolizji inwestycji wskazanych w Planie transportowym wg 
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Polski Wschodniej (MOF), a załącznik nr 15 przedstawia kolizje z obszarowymi 
formami ochrony krajobrazu wg MOF ze wskazaniem numeru inwestycji z Planu transportowego. Tabela 1 załącznika nr 13 
prezentuje plany zadań ochronnych dla zidentyfikowanych obszarów sieci Natura 2000, przez które przechodzą 
przedsięwzięcia wskazane w Planie transportowym. 

Natomiast w pozostałych tabelach załącznika nr 13 przedstawiono kolejne etapy analizy m.in. w zakresie wpływu na cele 
ochrony obszarów sieci Natura 2000. W tabeli 3 załącznika zestawiono kolizje inwestycji z Planu transportowego z 
obszarowymi formami ochrony przyrody (podano nazwy rodzajowe np. PLH200002 Narwiańskie Bagna), wskazując 
prognozowany poziom negatywnego oddziaływania. Dla obszarów, dla których zdiagnozowano ryzyko wystąpienia 
oddziaływania, tabelami nr: 4 (siedliska), 5 (zwierzęta, bez ptaków) oraz 6 (ptaki) uszczegółowiono cele ochrony 
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wspomnianych wyżej obszarów, w zakresie tych elementów, które uznano za narażone na oddziaływanie. 

I.5 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Odnosząc się do analizy 
oddziaływania na obszary sieci 
Natura 2000 należy zwrócić uwagę, 
iż w dokumentacji zawarto bardzo 
niewiele informacji na temat wpływu 
na przedmioty ochrony obszarów 
specjalnej ochrony ptaków. Zapisy 
w tabeli 6 załącznika 13 są 
niezwykle lakoniczne, tymczasem w 
przypadku dość dobrze 
zdefiniowanych i precyzyjnie 
zlokalizowanych inwestycji nie 
powinno stanowić problemu 
bardziej szczegółowe 
scharakteryzowanie tego istotnego 
zagadnienia.  

Przy analizie wpływu nie należy opierać się 
tylko na kwestii długości lub też powierzchni 
odcinka kolizji planowanych inwestycji z 
obszarami chronionymi, ponieważ wyłącznie 
na takiej podstawie nie jest możliwe określenie 
zakresu i charakteru oddziaływania na 
przedmioty i cele ochrony, a następnie ocena 
prawdopodobieństwa wystąpienia znaczącego 
negatywnego oddziaływania na obszary sieci 
Natura 2000. Nawet niewielki powierzchniowo 
ubytek siedliska może być znaczący, jeżeli 
będzie dotyczył miejsca kluczowego dla 
zasobów siedliska np. miejsca występowania 
kluczowego gatunku typowego dla siedliska 
lub terenu kluczowego dla jego 
funkcjonowania. W orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości UE (wyrok ETS w sprawie C-
405/05 oraz wyrok ETS w sprawie C-418/04) 
uznawano za znacząco negatywną nawet 
utratę ułamka procenta siedliska, jeżeli tylko 
było ono dobrej jakości. Niezrozumiałym jest 
zatem, dlaczego nie dokonano bardziej 
szczegółowych analiz, które mogłyby opierać 
się o dane zamieszczone w tabelach 11 i 12 
załącznika 5.  

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W treści Prognozy w rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz 
skali dodano doprecyzowanie zastosowanego podejścia metodologicznego m.in. w zakresie przeprowadzonych analiz 
wpływu na cel i przedmiot ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków, powiązania tych analiz z informacjami 
zestawionymi w załączniku nr 5 Uwarunkowania przyrodnicze - załączniki mapowe i tabelaryczne oraz w załączniku nr 13 
Zidentyfikowane kolizje z powierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz oddziaływanie na bioróżnorodność. Natomiast 
we wprowadzeniu do załącznika nr 13 dodano informację o zastosowanym podejściu metodologicznym w zakresie 
przeprowadzonych analiz celów ochrony poszczególnych form ochrony przyrody. 

Wykonawca Prognozy przeprowadził szczegółowe analizy w zakresie celu i przedmiotu ochrony obszarów specjalnej 
ochrony ptaków. Wyniki tych analiz w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały raporty OOŚ i wydane 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zweryfikowane zapisami oraz wnioskami płynącymi z treści 
przedmiotowych dokumentów. W odniesieniu do przedsięwzięć mniej zaawansowanych, opierając się na wynikach i 
wnioskach z analiz przeprowadzonych dla przedsięwzięć podobnego typu oraz Planów Zadań Ochronnych (PZO),  
a w przypadku ich braku Standardowych Formularzy Danych o obszarach Natura 2000, tzw. SDFach, nie stwierdzono 
ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania zarówno na cel, przedmiot ich ochrony, jak również na integralność 
obszaru oraz spójność całej sieci. 

Na podstawie danych ujętych w załączniku nr 5 Uwarunkowania przyrodnicze - załączniki mapowe i tabelaryczne w 
tabelach 11 (siedliska) i 12 (gatunki roślin i zwierząt) jak również w oparciu o informacje zawarte w raportach OOŚ 
zidentyfikowano najbardziej wrażliwe obszary w zasięgu oddziaływania poszczególnych inwestycji z Planu transportowego. 
Zakres dalszych analiz zebrano w załączniku nr 13. W tabeli 3 zestawiono kolizje inwestycji z Planu transportowego m.in. z 
obszarami specjalnej ochrony ptaków (np. PLB200001 Bagienna Dolina Narwi), wskazując prognozowany poziom 
negatywnego oddziaływania. Dla tych obszarów specjalnej ochrony ptaków, dla których zdiagnozowano oddziaływania na 
poziomie umiarkowanie negatywnym, tabelą 6 uszczegółowiono cele ochrony wspomnianego wyżej typu obszarów 
narażonych 

 na te oddziaływania. 

W rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali (podrozdział 
Wpływ na różnorodność biologiczną oraz spójność przyrodniczą obszarów istotnych w skali kraju i Europy) Prognozy, gdzie 
znalazły się wnioski m.in. w zakresie prognozowanego wpływu na obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)  dodano 
stosowne uzupełnienia wyjaśniające przyjęte podejście metodologiczne w tym zakresie. 

I.6 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Należy przy tym nadmienić, że 
niektóre terminy, które znalazły się 
w ww. tabelach, tzn. „sporadyczne 
występowanie”, „występowanie 
pojedyncze”, „historyczne 
występowanie”, „możliwe 
pojedyncze występowanie” są 
trudne do zinterpretowania.  

Nie wiadomo również, na jakiej podstawie ww. 
kategorie (zawarte w tabelach 11 i 12 
załącznika nr 5) zostały przypisane 
poszczególnym siedliskom przyrodniczym oraz 
gatunkom będącym przedmiotami ochrony. 

Wyjaśnienie 
pochodzenia 
zastosowanych w 
Prognozie terminów 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

Przy zastosowanych przez Wykonawcę we wskazanych tabelach terminach  
s - sporadyczne występowanie, p - występowanie pojedyncze, h - historyczne występowanie, mp - możliwe pojedyncze 
występowanie) doprecyzowano istniejące źródło opracowania. Dopisano, że terminy bazują na informacjach  
(o występowaniu poszczególnych gatunków i siedlisk) zawartych w podręcznikach metodycznych publikowanych na stronie 
internetowej GDOŚ: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3 w następujących tomach:  

 1. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy 

 2. Wody słodkie i torfowiska 

 3. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla 

 4. Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie 

 5. Lasy i bory 

 6. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków) 

 7. Ptaki (Część I) 

 8. Ptaki (Część II) 

 9. Gatunki roślin  

oraz dodatkowo w przypadku wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 korzystano także z opracowania: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł, Rejt Ł. 2013. 
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000. GDOŚ, Warszawa. 

I.7 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Podsumowując należy stwierdzić, 
że przedstawiona analiza wpływu 
Planu na tereny wchodzące w skład 

Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000 nie obrazuje 
oddziaływania Planu na te obszary 
w sposób, jaki był możliwy do 
uzyskania przy wykorzystaniu 

Podkreśla to, jak istotne jest zbadanie na 
etapie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko problematyki wpływu projektów 
dokumentów na obszary sieci Natura 2000. 
Ponadto w przypadku zidentyfikowania 
inwestycji (Natura 2000), która będzie 
oddziaływała znacząco na te obszary, 
konieczne jest wskazanie w prognozie 

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 

W treści Prognozy w rozdziale 4.4.2. Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz 
skali w podrozdziale Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 uzupełniono informacje o warunki wynikające z art. 34 
ustawy o ochronie przyrody oraz przywołano dodany załącznik nr 19 Identyfikacja inwestycji z listy projektów drogowych, 
dla których nie wszczęto procedury oceny oddziaływania na środowisko (w momencie sporządzania Prognozy), kolizyjnych 
względem obszarów Natura 2000, do którego nawiązano w ww. podrozdziale.  

Weryfikacja czy realizacja Planu stwarza ryzyko znacząco negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (co jest 
jednym z kryteriów warunkujących możliwość przyjęcia dokumentu) była zasadniczym elementem analiz prowadzonych na 

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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Lp. 
Organ 

administracji 
wydający opinię 

Treść/ przedmiot uwagi/ opinii Uzasadnienie 
Sposób 

odniesienia do 
uwagi 

Wyjaśnienie/stanowisko autorów Prognozy 

informacji dostępnych Autorom. 
Przeniesienie analizy w tym 
zakresie na etap wydawania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla konkretnych 
przedsięwzięć (informacja na 
stronie 67 prognozy) nie stanowi 
rozwiązania, ponieważ zgodnie z 
art. 55 ust. 2 ustawy OOŚ projekt 

dokumentu nie może zostać 
przyjęty, o ile nie zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 
34 ustawy o ochronie przyrody, 

jeżeli ze strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
wynika, że może on znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszary 
Natura 2000.  

kompensacji przyrodniczej, o której mowa w 
art. 34 ustawy o ochronie przyrody. W 
przypadku konieczności zastosowania 
przedmiotowej kompensacji dotyczyć ona musi 
wyłącznie tych działań, które wiążą się z 
naprawą szkodliwego wpływu na przedmioty i 
cele ochrony obszaru sieci Natura 2000 objęte 
znaczącym negatywnym oddziaływaniem oraz 
przeciwdziałają naruszeniu integralności 
obszaru i spójności jego powiązania z innymi 
obszarami. Jednocześnie ponownie 
podkreślam, że w przypadku znaczącej części 
inwestycji zawartych w projektowanym Planie, 

dla których uzyskano już decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub 
opracowano raporty ooś, została 
rozstrzygnięta kwestia czy dana inwestycja 
może znacząco negatywnie oddziaływać na 
obszary sieci Natura 2000. W związku z 
powyższym konieczne jest wyłącznie 
przywołanie tych informacji oraz 
przeanalizowanie oddziaływania Planu na 
obszary Natura 2000 dla tej, nielicznej, grupy 
przedsięwzięć, w przypadku których takich 
badań jeszcze nie wykonano. 

załączników do niej potrzeby Prognozy. W dokumencie Prognozy wskazano, że przy stanie wiedzy ekspertów sporządzających Prognozę 
(zweryfikowanym wynikami procedur OOŚ - w przypadku przedsięwzięć, dla których takowe zostały już przeprowadzone), 
nie stwierdza się takiego ryzyka.  

Wnioski w tym zakresie, w kontekście konieczność zaplanowania działań kompensacyjnych znalazły się również w 
rozdziale 6.2 Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko. 

I.8 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Autorzy prognozy, odnosząc się do 
kwestii kompensacji przyrodniczej, 
stwierdzają (str. 116), że „Z analizy 
informacji dostępnych na etapie 
sporządzania Prognozy nie wynika 
konieczność zaplanowania 
kompensacji, co nie wyklucza 
stwierdzenia konieczności 
zastosowania takich środków na 
etapie procedury oceny 
oddziaływania na środowisko 
pojedynczych przedsięwzięć.” 

Zdaniem GDOŚ po opisanym wyżej 
uzupełnieniu informacji odnośnie 
wpływu na obszary chronione, w 
tym w szczególności obszary sieci 
Natura 2000, informacje dotyczące 
planowanych (według treści decyzji 
środowiskowych i raportów ooś) 
oraz możliwych kompensacji 
powinny zostać przedstawione w 
sposób analogiczny do treści 
załącznika 17, gdzie wymieniono 
możliwe do zastosowania metody 
zapobiegania, łagodzenia i 
minimalizacji zidentyfikowanych 
oddziaływań.  

Kwestia konieczności wykonania kompensacji 
przyrodniczej powinna zostać przeanalizowana 
i czytelnie przedstawiona zarówno w 
kontekście art. 75 ust. 5 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, jaki i art. 35 ustawy o 
ochronie przyrody. Równocześnie, po 
uwzględnieniu zapisów wydanych już decyzji 
środowiskowych dla konkretnych 
przedsięwzięć, zapisów raportów ooś dla 
inwestycji, które obecnie są poddawane 
procedurze ooś oraz prognozowaniu 
oddziaływań dla pozostałych inwestycji, rodzaj 
i zakres działań minimalizujących ujętych w 
załączniku 17 należałoby zweryfikować w 
odniesieniu do danych, uzyskanych na 
podstawie powyższych analiz. 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

Przy stwierdzeniu „Z analizy informacji dostępnych na etapie sporządzania Prognozy nie wynika konieczność zaplanowania 
kompensacji, co nie wyklucza stwierdzenia konieczności zastosowania takich środków na etapie procedury oceny 
oddziaływania na środowisko pojedynczych przedsięwzięć” dodano przypis informujący o dodanym załączniku nr 18 
Podsumowanie analiz w zakresie możliwych do zastosowania działaniach kompensacyjnych. 

Ponadto, w treści Prognozy w rozdziale 4.4.2. Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich 
charakteru oraz skali w podrozdziale Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 dodano opis zakresu przeprowadzonych 
analiz zagadnienia kompensacji przyrodniczej. 

I.9 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Terminologia zastosowana do 
określenia istotności negatywnego 
wpływu realizacji Planu na 
poszczególne komponenty 
środowiska przyrodniczego, w tym 
obszary chronione, nie jest 
jednoznaczna.  

W klasyfikacji rodzajów oddziaływań w 
prognozie na str. 65 znajduje się definicja 
oddziaływania „umiarkowanie negatywnego”, 
tj. „wpływ, którego negatywne skutki mogą 
doprowadzić do znaczącego pogorszenia 
stanu ocenianego obiektu/obszaru/gatunku 
(znaczące zagrożenie dla funkcjonowania 
obszaru, istnienia obiektu, istotnego 

Wyjaśnienie 
sposobu 
interpretacji definicji 
pojęcia wpływu 
umiarkowanie/ 
nieznacznie i 
znacząco 
negatywny oraz 

Celem rozwiania wątpliwości dotyczących zastosowanego podejścia w rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe 
realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali, w podrozdziale Wpływ na różnorodność biologiczną oraz spójność 
przyrodniczą obszarów istotnych w skali kraju i Europy) Prognozy uszczegółowiona została informacja, na jakiej podstawie 
przyjęta została skala oceny istotności oddziaływania.  

Dla właściwej interpretacji definicji pojęć wpływu umiarkowanie/nieznacznie i znacząco negatywnego istotne jest 
rozróżnienie pojęcia powszechnie stosowanych działań minimalizujących tj. typowych dla danego rodzaju przedsięwzięcia 
oraz działań minimalizujących dedykowanych, rozumianych jako działania kompensujące. W przypadku wpływu 
umiarkowanie negatywnego i nieznacznie negatywnego mowa jest o możliwości ograniczenia oddziaływań i niwelowania 
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Lp. 
Organ 

administracji 
wydający opinię 

Treść/ przedmiot uwagi/ opinii Uzasadnienie 
Sposób 

odniesienia do 
uwagi 

Wyjaśnienie/stanowisko autorów Prognozy 

zmniejszenia populacji gatunków, znaczące 
zmniejszenie powierzchni siedlisk lub 
pogorszenia ich stanu). Negatywne skutki 
działań są możliwe do ograniczenia (do 
poziomu nieznacznie negatywnego) w wyniku 
działań minimalizujących, przeciwdziałających 
typowych dla przedsięwzięć określonego 
rodzaju, uzupełnionych przez działania 
specyficzne z uwagi na charakter 
przedsięwzięcia oraz jego lokalizacje w 
stosunku do ocenianego 
obiektu/obszaru/gatunku. Ocena może być 
zależna od innych, specyficznych 
uwarunkowań zarówno w odniesieniu do 
ocenianego przedsięwzięcia/działania, jak 
również środowiska (przyrodniczego), na które 
oceniane przedsięwzięcie/działanie będzie 
miało wpływ. Ww. specyficzne działania 
minimalizujące i przeciwdziałające oraz 
uwarunkowania przedsięwzięcia/działania i 
środowiska będą w każdym przypadku takiej 
oceny przedstawione.” W pierwszej kolejności 
należy zastanowić się nad słusznością uznania 
wszystkich oddziaływań na obszarowych 
formach ochrony (prócz rezerwatu przyrody 
Redykajny) za „nieznacznie negatywne” lub 
„umiarkowanie negatywne”. Z powyższej 
definicji wynika, iż za „umiarkowanie 
negatywne” oddziaływania uznano te, które 
mają cechy oddziaływań znaczących, 
jednakże zostaną one, przy zastosowaniu 
adekwatnych działań minimalizujących oraz 
przeciwdziałających, ograniczone do 
oddziaływań „nieznacznie negatywnych”. W 
ocenie GDOŚ sam charakter niektórych celów 
ochrony, w tym kwestia osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków będących 
przedmiotami ochrony obszarów sieci Natura 
2000 powoduje, iż istnieje ryzyko braku 
możliwości ograniczenia w każdym przypadku 
negatywnego wpływu do poziomu 
nieznaczącego. W takich sytuacjach konieczne 
jest wprowadzenie działań kompensujących na 
podstawie art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 35 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) 

przyjętych kryteriów 
skali oceny 
istotności 
oddziaływania 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

negatywnych skutków w środowisku za pośrednictwem powszechnie stosowanych środków i rozwiązań stosowanych w 
praktyce projektowania inwestycji danego rodzaju.  

Rozróżnienie charakteru działań mających na celu zapobieżenie/ minimalizację/ złagodzenie bądź kompensację 
oddziaływań znalazło odzwierciedlenie w przyjętej przez autorów Prognozy skali oceny wpływu. 

W opinii autorów Prognozy przyjęta metodyka oraz kryteria oceny wpływu pozwoliły na rzetelną, jednoznaczną i zgodną z 
wymogami obowiązującego prawa identyfikację i klasyfikację oddziaływań. 

I.10 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

W załączniku 9 przedstawiono 
zapisy dokumentów na szczeblu 
wspólnotowym oraz krajowym 
wyznaczających politykę ochrony 
środowiska. W dokonanej analizie 
zabrakło jednakże odniesienia się 
do projektu Planu.  

Tzn. czy i jak realizacja jego założeń wpłynie 
na możliwości osiągnięcia celów określonych 
w analizowanych dokumentach 
wyznaczających politykę ochrony środowiska, 
ewentualnie czy przedłożony projekt Planu 
został lub zostanie zmodyfikowany na potrzeby 
realizacji celów wynikających z tych 
dokumentów. 

Wskazanie w 
Prognozie miejsca, 

, w którym 
przeprowadzono 
analizę korelacji 
zapisów Planu z 
celami ochrony 
środowiska oraz 
proponowanych 
zmian w 
dokumencie Planu 

W załączniku nr 9 odniesiono się do projektu Planu. 

Ponadto, odniesienie do celów ochrony środowiska i ich korelacji z zapisami projektu Planu znajduje się w dokumencie 
głównym Prognozy, w rozdziale 4.1 Cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia Planu oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.  

Załącznik 9 stanowi prezentację wyników analizy w zakresie identyfikacji celów ochrony środowiska ustanowionych w 
dokumentach przyjętych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz krajowym, determinujących politykę ochrony 
środowiska. Rozdział 4.1 jest natomiast podsumowaniem tych analiz, jak również zawiera ocenę charakteru oraz siły 
interakcji zapisów projektu Planu z celami ochrony środowiska. 

Uzupełnieniem oceny w tym zakresie jest również załącznik nr 16 do Prognozy, który zawiera podsumowanie 
spodziewanych presji, skutków (zarówno negatywnych, jak i pozytywnych) wdrożenia Planu na poszczególne komponenty 
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Lp. 
Organ 

administracji 
wydający opinię 

Treść/ przedmiot uwagi/ opinii Uzasadnienie 
Sposób 

odniesienia do 
uwagi 

Wyjaśnienie/stanowisko autorów Prognozy 

Uzupełnienie 
załącznika 9 o 
odniesienie do 
Planu 

środowiska ujęte w odpowiadające im cele ochrony środowiska. 

Wnioski w zakresie ewentualnej modyfikacji treści Planu wypracowane w trakcie sporządzania Prognozy zawiera natomiast 
osobny rozdział 6.5 Propozycje zmian/ uzupełnień w Planie. W kontekście możliwości osiągnięcia celów ochrony 
środowiska, w zaleceniach wskazano m.in. na istotność podkreślenia w dokumencie potrzeby rozwoju systemu 
transportowego przy zastosowaniu rozwiązań projektowych skutkujących ograniczeniem ich wpływu na środowisko do 
minimum, tam gdzie nie udało się tych oddziaływań uniknąć na etapie wyboru miejsc realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. W rozdziale 6.5 zwraca się również uwagę na konieczność wyeksponowania istotnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska skutków pośrednich wdrożenia Planu, a mianowicie wpływu na zahamowanie oczekiwanego wzrostu 
presji na obszarach zurbanizowanych i sukcesywną redukcję oddziaływań na środowisko we wszystkich tego aspektach,  
a w szczególności w sferze ograniczania emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, zasadniczej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, a także poprawy klimatu akustycznego miejsc największego zagęszczenia ludności. 

I.11 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Wyjaśnienia wymaga częściowe 
wypełnienie tabeli 2 z załącznika 
16.  

Nie jest jasne, czy brak wypełnienia oznacza w 
tym przypadku brak wystarczających danych 
do określenia możliwego oddziaływania, czy 
oznacza prognozowany brak wpływu danej 
inwestycji na różnorodność biologiczną, w tym 
obszary chronione, bądź też omyłkowo pola te 
nie zostały wypełnione. 

Wyjaśnienie 
sposobu 
interpretacji 
zapisów tabeli 2 z 
załącznika 16 

Rozbudowanie 
legendy w 
załączniku 16  

Uzupełniono legendę do tabeli w załączniku 16.  

Brak wypełnienia oznaczał brak stwierdzonego ryzyka negatywnego oddziaływania istotnego w skali strategicznej oceny. 

I.12 Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

Ponadto w tabeli 4 na stronie 67 
prognozy należy powtórnie 
przeanalizować informacje w części 
„Wrażliwość poszczególnych 
gromad zwierząt szczególnie 
narażonych na wpływ 
poszczególnych form oddziaływania 
infrastruktury drogowej” oraz 
dokonać uzupełnień.  

Przykładowo, jednymi z bardziej narażonych 
na negatywne skutki emisji chemicznych grup 
zwierząt są płazy oraz ryby. Niewystarczające 
jest zatem wskazywanie jedynie ssaków jako 
gromady wrażliwej na ten rodzaj 
oddziaływania. Kolejnym przykładem jest 
ograniczenie się, przez Autorów prognozy, do 
wskazania wpływu emisji świetlnej jedynie na 
owady i ptaki. Pominięto tu gromadę ssaków, 
do której zaliczają się między innymi 
nietoperze, szczególnie narażone na 
negatywne oddziaływania związane 
z zanieczyszczeniem świetlnym. 

Wyjaśnienie 
właściwego 
sposobu 
interpretacji 
zapisów tabeli 4. 

Doprecyzowanie 
źródła pochodzenia 
tabeli w treści 
Prognozy 

Doprecyzowano tytuł tabeli 4. Zestawienie dotyczy gromad zwierząt szczególnie narażonych na wpływ form oddziaływania 
infrastruktury drogowej.  

Tabela 4 pochodzi z opracowania „Zwierzęta i drogi. Ochrona zwierząt przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. red. Rafał 
T. Kurek, 2010.  

Publikacja znajduje się na stronie Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot i można ją pobrać pod linkiem: 
pracownia.org.pl/pliki/2010_zwierzeta-i-drogi_rafal-t-kurek.  

II Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - konsultacje społeczne 

II.1 Stowarzyszenie 
Pracownia na rzecz 
Wszystkich Istot 

Treść Prognozy wskazuje, że część 
analizowanych przedsięwzięć 
posiada wydane decyzje 
administracyjne (DŚU), opracowaną 
dokumentację środowiskową, w tym 
wykonane raporty OOŚ - 68% 
analizowanych przedsięwzięć.  

W Prognozie nie brano pod uwagę 
zapisów raportów o oddziaływaniu 
na środowisko oraz uzyskanych 
decyzji administracyjnych - dla 
inwestycji, które je posiadają.  

Szczegółowo przeanalizowano 
jedynie 2 raporty OOŚ, traktując je 
jako studia przypadku. 

(Rozdział 2.2.2 Dostępność i 
adekwatność danych, str. 8-9) 

Poważny błąd metodyczny - w Prognozie nie 
wykorzystano dostępnych, szczegółowych 
danych o środowisku (pochodzących z analiz 
eksperckich i inwentaryzacji terenowych) i 
zastąpiono je założeniami teoretycznymi w 
oparciu o ogólne i często nieaktualne dane 
środowiskowe. W efekcie powyższego 
Prognoza w przypadku wielu odcinków dróg 
nie analizuje rzeczywistych zagrożeń dla 
środowiska oraz wprowadza zalecenia 
niezgodne z obowiązującymi decyzjami 
administracyjnymi.  

Ze względu na fakt, że większość (68%) 
przedsięwzięć posiada szczegółową 
dokumentację (i/lub wydane decyzje), autorzy 
Prognozy powinni wykonać analizę treści 
dostępnych raportów OOŚ i obowiązujących 
decyzji administracyjnych i wykorzystać 
pochodzące z nich dane. Dopiero po 
uwzględnieniu powyższych danych możliwa 
będzie rzetelna ocena, czy realizacja 
Programu będzie miała negatywny wpływ na 
środowisko oraz w jakim, rzeczywistym 

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
metodycznego 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W treści Prognozy w rozdziale 2.2. Metodyka wykonania poszczególnych elementów Prognozy dodano doprecyzowanie 
zastosowanego podejścia metodologicznego w zakresie analizy oddziaływań inwestycji Planu transportowego, ponieważ 
wykonawca Prognozy przeprowadził wskazane analizy. Dopisano również, że stosowne uszczegółowienia analiz znajdują się 
również w załączniku nr 16 Podsumowanie analizy w zakresie możliwych oddziaływań oraz spodziewanych skutków w 
środowisku. 

Przyjęte przez Wykonawcę Prognozy podejście polegało m.in. na przeanalizowaniu w oparciu o dostępne dane z raportów 
OOŚ oraz decyzji środowiskowych, literaturę oraz wiedzę ekspercką rodzajów oddziaływań każdej z 41 inwestycji na takie 
komponenty środowiska jak: 

 zdrowie, jakość życia i bezpieczeństwo ludzi  

 różnorodność biologiczną, w tym obszary chronione 

 stan i jakość wód 

 jakość powietrza 

 powierzchnię ziemi, w tym gleby 

 krajobraz  

 klimat 

 klimat akustyczny 

 zasoby naturalne 

 zabytki i dobra materialne 

Oddziaływania charakteryzowano wg kryterium: znaczące/ umiarkowanie znaczące/ nieznaczące, bezpośrednie/ pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótko-/średnio-/ długoterminowe, stałe/chwilowe, pozytywne/ negatywne, ponadlokalne/ lokalne, 
występujące na etapie budowy bądź eksploatacji. 
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zakresie i skali.   Również w załączniku nr 16 we wprowadzeniu podano odniesienie do rozdziału w Prognozie informującym o zastosowanym 
podejściu metodologicznym. 

II.2 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Zastosowana skala podziału 
siły/znaczenia wpływu przedsięwzięć jest 
niejasna, nieczytelna jest gradacja siły 
(tendencja wzrostu), skala nie spełnia 
wymagań dla obiektywnej oceny. 

(Prognoza str. 64-66) 

Należy zastosować skalę podziału 
siły/znaczenia oddziaływań, która w sposób 
wyraźny i obiektywny wskaże oddziaływania 
znaczące (istotne) i oddziaływania poniżej 
znaczących. Zastosowana w Prognozie skala 
musi pozwalać na rzetelną ocenę 
dopuszczalności realizacji Programu (i jego 
poszczególnych składowych), do czego 
konieczne jest jednoznaczna identyfikacja 
oddziaływań znaczących (istotnych).  

Wyjaśnienie 
sposobu 
interpretacji definicji 
pojęcia wpływu 
umiarkowanie/ 
nieznacznie i 
znacząco 
negatywny oraz 
przyjętych kryteriów 
skali oceny 
istotności 
oddziaływania 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W rozdziale 4.4.2 Prognozy uszczegółowiona została informacja, na jakiej podstawie przyjęta została skala oceny istotności 
oddziaływania (akapit zaczynający się od słów: „Przyjęta w Prognozie definicja wpływu…”). 

Dla właściwej interpretacji definicji pojęcia wpływu umiarkowanie/nieznacznie i znacząco negatywnego istotne jest 
rozróżnienie pojęcia powszechnie stosowanych działań minimalizujących, typowych dla danego rodzaju przedsięwzięcia oraz 
działań minimalizujących dedykowanych, rozumianych, jako działania kompensujące. W przypadku wpływu umiarkowanie 
negatywnego i nieznacznie negatywnego mowa jest o możliwości ograniczenia oddziaływań i niwelowania negatywnych 
skutków w środowisku za pośrednictwem powszechnie stosowanych środków i rozwiązań stosowanych w praktyce 
projektowania inwestycji danego rodzaju.  

To rozróżnienie charakteru działań mających na celu zapobieżenie/ minimalizację/ złagodzenie bądź kompensację 
oddziaływań znalazło odzwierciedlenie w przyjętej przez autorów Prognozy skali oceny wpływu. 

II.3 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Zdefiniowanie w skali oddziaływania 
stopnia „znacząco negatywny” jest błędne 
i powoduje, że stopień ten nigdy nie 
wystąpi w Prognozie. 

(Prognoza str. 65-66) 

Zastosowana skala szacowania siły 
oddziaływań jest wyraźnie tendencyjna - w 
kierunku unikania identyfikacji w Prognozie 
oddziaływań znaczących. Jeśli wpływ 
określony w metodyce jako „znacząco 
negatywny” może wystąpić jedynie w sytuacji 
gdy: „Negatywne skutki działań nie mogą być 
skutecznie ograniczane za pośrednictwem 
działań minimalizujących i zapobiegawczych 
(s.66)” - to jest to stan nieosiągalny. Każde 
skutki można zminimalizować (co najmniej 
częściowo) i każdym skutkom można 
zapobiegać - np. rezygnując z realizacji 
przedsięwzięcia.  

Przyjęta skala szacowania oddziaływań nie 
uwzględnia wymogów charakterystyki 
oddziaływań określonych w art. 51 ust. 2, Pkt. 
2 e) ustawy z dnia 03 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 2008 r., nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.). 

Wyjaśnienie 
sposobu 
interpretacji definicji 
pojęcia 
oddziaływania 
znacząco 
negatywnego oraz 
przyjętych kryteriów 
skali oceny 
istotności 
oddziaływania 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy i 
załączników do niej 

W rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali dopisano 
wyjaśnienie, jakie kryteria posłużyły sformułowaniu skali oceny siły oddziaływania, którą posługiwano się w Prognozie. 

Przyjęta w Prognozie definicja wpływu znacząco negatywnego stanowi syntezę pojęcia znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszar Natura 2000, zdefiniowanego w ustawie OOŚ jako „(…) oddziaływanie na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.”  

(art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy OOŚ) 

oraz kryterium oceny, wynikającego z art. 55 ust. 2 przedmiotowej ustawy, które wprowadza warunek, zgodnie z którym 
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, tj. spełnienie wymogów nadrzędnego interesu publicznego, 
stwierdzenie braku rozwiązań alternatywnych oraz zapewnienie wykonania kompensacji przyrodniczej w przypadku braku 
możliwości uniknięcia znaczących negatywnych oddziaływań.  

Zgodna z wytycznymi unijnymi oraz krajowymi hierarchia rodzaju działań ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań traktuje działania kompensacyjne jako rozwiązania ostateczne, które 
powinny być podejmowane po wcześniejszym wykluczeniu możliwości zastosowania lub stwierdzeniu braku możliwości 
osiągnięcia oczekiwanych rezultatów przy zastosowaniu takich rozwiązań, które pozwolą na uniknięcie oddziaływań, 
minimalizację skali bądź złagodzenie skutków oddziaływań. 

Połącznie ww. aspektów oceny znalazło odzwierciedlenie w przyjętym na potrzeby Prognozy pojęciu znacząco negatywnego 
wpływu, rozumianego jako takie, które wpływa na pogorszenie celu ochrony przyrody, lub wpływa na integralność obszaru 
i/lub spójność całej sieci, dla których nie jest możliwe znalezienie takich działań minimalizujących, które skutecznie 
ochroniłyby siedliska, gatunki roślin/zwierząt, które są celem ochrony na poszczególnych obszarach lub które nie zapobiegną 
pogorszeniu lub trwałemu zaburzeniu integralności obszaru i/lub spójności całej sieci. 

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem jakoby stan taki był nieosiągalny. Jest to bowiem każda sytuacja, która stwarza 
okoliczności wymagające zaprojektowania i wdrożenia kompensacji przyrodniczych. Tj. sytuacja, kiedy możliwe do 
przewidzenia i zastosowania działania minimalizujące nie dadzą gwarancji uzyskania oczekiwanych rezultatów. Trudno zaś 
uznać rezygnację z realizacji przedsięwzięcia jako metodę zapobiegania skutkom. W praktyce ocen oddziaływania na 
środowisko, jest to bowiem element analizy wariantów alternatywnych, a nie część oceny w zakresie możliwości 
zastosowania rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko w analizowanym wariancie realizacji danego planu, programu bądź przedsięwzięcia.  

Analizy prowadzące do wydania ostatecznej oceny uwzględniały wszystkie wymagane ustawą OOŚ kryteria oceny 
oddziaływań (wskazane w art. 52 ust. 2 pkt 2 ppkt e) i jak wskazano wcześniej stanowiły element, wieloetapowego procesu 
formułowania konkluzji końcowych. W ramach tych analiz dokonano charakterystyki oddziaływań w zakresie ich istotności i 
charakteru. Wyniki oceny przestawiono m.in. w załączniku 16 do Prognozy.  

II.4 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 

W skali siły oddziaływania, w przypadku 
stopni: „umiarkowanie negatywny” i 
„nieznacznie negatywny” - autorzy 

Kolejny dowód na tendencyjność 
zastosowanej skali szacowania siły 
oddziaływań i brak rzetelnie przeprowadzonej 

Wyjaśnienie 
sposobu rozumienia 
pojęcia działań 

W rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali dopisano 
wyjaśnienie, jakie kryteria posłużyły sformułowaniu skali oceny (szacowania) siły oddziaływania, którą posługiwano się 
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Wszystkich 
Istot 

wskazują na ich powiązanie z działaniami 
minimalizującymi - tymczasem działania 
minimalizujące stosowane są w 
przypadku oddziaływań znaczących - co 
wynika z zapisów prawa oraz przesłanek 
ekonomicznych. 

(Prognoza str. 65) 

identyfikacji oddziaływań znaczących. minimalizujących 
oraz kryteriów, które 
posłużyły 
do sformułowania 
skali szacowania 
siły oddziaływania 

Doprecyzowanie 
zapisów Prognozy  

w Prognozie.  

Dla właściwej interpretacji definicji pojęcia wpływu umiarkowanie/ nieznacznie i znacząco negatywny istotne jest rozróżnienie 
pojęcia powszechnie stosowanych działań minimalizujących typowych dla danego rodzaju przedsięwzięcia oraz działań 
minimalizujących dedykowanych, rozumianych jako działania kompensujące. W przypadku wpływu umiarkowanie 
negatywnego i nieznacznie negatywnego mowa jest o możliwości ograniczenia oddziaływań i niwelowania negatywnych 
skutków w środowisku za pośrednictwem powszechnie stosowanych środków i rozwiązań stosowanych w praktyce 
projektowania inwestycji danego rodzaju.  

Obowiązujące przepisy prawa (ustawa OOŚ) mówią o konieczności przedstawienia w Prognozie rozwiązań mających na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. W kontekście 
planowania działań minimalizujących, w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań 
Prognoza wprowadza jedynie dodatkowy obowiązek oceny spełnienia wymogów nadrzędnego interesu publicznego, analizy 
braku rozwiązań alternatywnych i w przypadku stwierdzenia braku takiej możliwości - konieczności zaplanowania i wdrożenia 
odpowiednich rozwiązań kompensacyjnych.  

Przyjęta za wytycznymi unijnymi oraz krajowymi hierarchia rodzaju działań ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań traktuje działania kompensacyjne jako rozwiązania ostateczne, które 
powinny być podejmowane po wcześniejszym wkluczeniu możliwości zastosowania lub stwierdzeniu braku możliwości 
osiągnięcia oczekiwanych rezultatów przy zastosowaniu takich rozwiązań, które pozwolą na uniknięcie oddziaływań, 
minimalizację skali oddziaływań bądź złagodzenie ich skutków. 

To rozróżnienie charakteru ww. działań znalazło odzwierciedlenie w przyjętej przez autorów prognozy skali oceny wpływu. 

W opinii autorów Prognozy przyjęta metodyka oraz skala oceny siły oddziaływania pozwoliły na rzetelną, zgodną z wymogami 
obowiązującego prawa identyfikację, klasyfikację oraz gradację oddziaływań. 

II.5 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Poniższy zapis jest niezgodny ze stanem 
faktycznym: „W Planie zidentyfikowano 
przedsięwzięcia, których realizacja może 
obniżyć możliwość ochrony wybranych 
składników przyrody. Zagrożenie to 
wystąpić może jednak jedynie w skali 
lokalnej, bez ryzyka wywołania istotnych 
konsekwencji dla różnorodności 
biologicznej całego makroregionu czy 
kraju. 

(Prognoza str. 65) 

Przedsięwzięcia z Programu przecinają cenne 
doliny rzeczne w skali kraju i kontynentu (m.in. 
Narew) oraz szlaki (korytarze) migracji dużych 
ssaków o znaczeniu krajowym i 
paneuropejskim. W przypadku dróg 
wojewódzkich (co potwierdza praktyka z lat 
2010-15) zastosowanie skutecznych działań 
minimalizujących, adekwatnych do zagrożeń w 
skali krajowej i kontynentalnej jest trudne 
ponieważ wymaga dużych nakładów 
finansowych (wykraczających poza budżety 
inwestycji) a ZDW nie mają doświadczenia w 
realizacji np. przejść dla dużych zwierząt, czy 
mostów krajobrazowych, przez co dochodzi do 
licznych błędów w trakcie ich planowania, 
projektowania i budowy. W świetle 
powyższych faktów należy spodziewać się 
oddziaływań znaczących (np. na zachowanie 
łączności ekologicznej) o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

Wyjaśnienie 
przyjętych w 
Prognozie założeń 
wyjściowych oraz 
podejścia 
metodycznego w 
zakresie 
dokonywania ocen i 
szacowania 
istotności 
oddziaływań  

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Transportowego sporządzona została przy założeniu, że realizacja 
przedsięwzięć, dla których ramy realizacji wyznacza projekt Planu odbywała się będzie przy spełnieniu ogólnych zasad w 
zakresie stosowania najlepszych dostępnych technik, dobrych praktyk ukierunkowanych na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz przy wypełnieniu wszelkich wynikających z zapisów obowiązujących aktów prawnych 
przepisów szczególnych, określających warunki realizacji i docelowej eksploatacji przedsięwzięć.  

Etap przygotowania do realizacji każdej z inwestycji poprzedzony będzie  postępowaniem administracyjnym, w ramach 
którego wydane zostanie postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko lub jej braku.  

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko zmuszało będzie z kolei podmioty odpowiedzialne za 
realizację inwestycji do przyjęcia takich rozwiązań technicznych i/lub wariantów lokalizacyjnych, dzięki którym 
zminimalizowane zostaną zidentyfikowane na etapie indywidualnej OOŚ spodziewane negatywne oddziaływania. Ponadto 
konieczność poddawania tego rodzaju przedsięwzięć ocenie oddziaływania na środowisko (bądź samej kwalifikacji 
konieczności przeprowadzenia takiej oceny), poprzedzającej etap realizacji, powoduje, że zarówno faza projektowa, jak i etap 
budowy znajdują się pod szczególnym nadzorem kompetentnych organów administracji państwowej oraz lokalnych 
społeczności i zainteresowanych grup. 

Ponadto poprawność przeprowadzenia procedur warunkujących realizację przedsięwzięcia będzie weryfikowana przez 
instytucje udzielające dofinansowania, w tym także w zakresie wykonalności finansowej  przedsięwzięcia. Zawarto to w 
kryteriach oceny projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW 2014-2020. Należy pamiętać także, o tym, że  
łączna kwota wszystkich zgłoszonych do Planu Transportowego projektów przekracza kwotę przewidzianą na ich wsparcie w 
POPW 2014-2020.  

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu Prognozy (rozdział 4.3 Typologia przewidywanych do realizacji 
zamierzeń). 

W Prognozie zwraca się uwagę na konieczność uwzględnienia w procedurze projektowania i przygotowania do realizacji 
przedsięwzięć dodatkowych nakładów finansowych na budowę urządzeń łagodzących efekt bariery, czy fragmentacji; 
konieczności wykonania ewentualnych kompensacji przyrodniczych, czy prowadzenia analiz porealizacyjnych (Rozdział 6.2. 
Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko). Bazując na przyjętych założeniach autorzy Prognozy nie znajdują przesłanek dla uznania 
postulatu o zasadności stwierdzenia ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań. 

II.6 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Przedstawiony w powyższym punkcie 
opis jest podsumowaniem wyników analiz 
oddziaływania Programu na gatunki 
zwierząt, roślin i grzybów.  

Przedstawione w opisie informacje 
stanowią dowód braku rzetelności 
Prognozy i braku celowości jej 
opracowania.  

Przedstawiony w przedmiotowym punkcie opis 
zawiera szereg ogólnych, informacji, 
powszechnie znacznych przyrodnikom i 
dostępnych w literaturze. Przedstawiony opis 
dowodzi braku rzetelnie przeprowadzonej 
analizy - w odniesieniu do jednego z głównych 
komponentów przyrodniczych. 
Przedsięwzięcia z Programu kolidują z 
siedliskami chronionych gatunków. Bez 
szczegółowego rozpoznania terenowego 

Wyjaśnienie 
przyjętych w 
Prognozie założeń 
wyjściowych oraz 
podejścia 
metodycznego w 
zakresie 
dokonywania ocen i 
szacowania 
istotności 

W treści Prognozy w rozdziale 4.4.2 Metodyka wykonania poszczególnych elementów Prognozy (podrozdziale Wpływ na 
siedliska przyrodnicze, zwierzęta, rośliny i grzyby, w tym gatunki chronione) dodano doprecyzowanie zastosowanego 
podejścia metodologicznego. 

Opis podejścia metodycznego do analiz w zakresie oddziaływania na bioróżnorodność, w tym gatunki zwierząt, roślin i 
grzybów znajduje się w rozdziale 2.2 Metodyka wykonania poszczególnych elementów Prognozy (założenia ogólne) oraz w 
rozdziale 4.4.2 (uszczegółowienie podejścia oraz kryteriów oceny wpływu m.in. na siedliska, zwierzęta, rośliny i grzyby, w tym 
gatunki chronione). 

Ponadto dokument Prognozy powinien być czytany łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część i jednocześnie 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  
Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

-9- 

(Prognoza str. 66-67) można wskazać jako pewne, że będą to m.in. 
siedliska (i inne obszary aktywności) - wilka, 
wydry, kumaka nizinnego i traszek. Wszystkie 
te gatunki (priorytetowe z Dyrektywy 
Siedliskowej) są obecne m.in. w przecinanej 
Dolinie Narwi. Prognoza nie zawiera nawet 
podstawowych informacji pozwalających na 
szacowanie oddziaływań na gatunki oraz 
identyfikację oddziaływań znaczących. 
Prognoza w obecnej treści nie może być 
podstawą rozstrzygania o dopuszczalności 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć z 
Programu. 

oddziaływań, a 
także właściwego 
sposobu ich 
rozumienia 

uszczegółowienie analiz, których wyniki i wnioski końcowe prezentowane są w dokumencie głównym. 

Informacje nt. zidentyfikowanych kolizji m.in. z siedliskami chronionych gatunków znajdują się w załączniku 13 do Prognozy, 
wraz z identyfikacją zagrożonych typów siedlisk, gatunków zwierząt, w tym ptaków chronionych. 

Wnioski w zakresie siły oddziaływania formułowane były w oparciu o analizę zebranych materiałów, w tym zwłaszcza 
raportów OOŚ oraz wydanych decyzji środowiskowych, a w przypadku przedsięwzięć, dla których nie została wszczęta 
procedura OOŚ o ekstrapolację wyników i wniosków płynących z analizy udostępnionych materiałów, dostępnej literatury oraz 
wiedzy eksperckiej. Załącznik 19 do Prognozy przedstawia szczegółowo proces dochodzenia do wniosków w zakresie oceny 
wpływu na narażone na kolizję obszary sieci Natura 2000, w odniesieniu do projektów, dla których nie sporządzono jeszcze 
raportów OOŚ. 

Z punktu widzenia możliwości przyjęcia dokumentu strategicznego istotne jest wykluczenie ryzyka znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz upewnienie się, że wdrożenie Planu nie będzie wpływało na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są to główne kryteria, które można uznać za warunki 
decydujące o możliwości kontynuacji procesu decyzyjnego, natomiast nie rozstrzygają one o możliwości realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć. Taka decyzja leży bowiem w rękach organów kompetentnych w zakresie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, dysponujących dużo bardziej szczegółowym „materiałem dowodowym”. 

II.7 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Przedstawione w opisie informacje 
stanowią dowód braku rzetelności 
Prognozy i braku celowości jej 
opracowania. 

Prognoza nie zawiera nawet 
podstawowych informacji pozwalających 
na szacowanie oddziaływań na gatunki 
oraz identyfikację oddziaływań 
znaczących. 

(Prognoza str. 67) 

Przedsięwzięcia przewidziane w Programie 
będą powodowały masową śmiertelność 
płazów w miejscach kolizji ze szlakami 
migracji sezonowych. Problem wynika ze 
wzrostu natężenia ruchu pojazdów po 
modernizacji dróg oraz przebudowy systemów 
odwodnienia z tworzeniem licznych pułapek 
dla płazów (zbiorniki, studnie, separatory). 
Problem powyższy dotyczył większości dróg 
wojewódzkich przebudowywanych w latach 
2010-15 i nie został skutecznie rozwiązany - 
praktyka wskazuje, że zastosowanie 
skutecznych działań minimalizujących jest 
trudniejsze, niż przy nowych drogach 
szybkiego ruchu. 

Prognoza powinna w sposób wyczerpujący 
analizować potencjalne, negatywne 
oddziaływania na płazy poszczególnych 
przedsięwzięć z Programu, zwłaszcza, że 
część z nich będzie oddziaływać negatywnie 
na gatunki priorytetowe z DS. Prognoza w 
obecnej treści nie może być podstawą 
rozstrzygania o dopuszczalności realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć z Programu.   

Wyjaśnienie 
przyjętych w 
Prognozie założeń 
wyjściowych oraz 
podejścia 
metodycznego w 
zakresie 
dokonywania ocen i 
szacowania 
istotności 
oddziaływań, a 
także właściwego 
sposobu ich 
rozumienia 

W Prognozie, w rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali, w 

części dotyczącej oceny oddziaływania na faunę wskazano m.in. batrachofaunę, jako gromadę organizmów szczególnie 
wrażliwych na oddziaływania. Narażone na oddziaływanie gatunki płazów zostały również wskazane w załączniku nr 13 do 
Prognozy. 

Jak wskazywano wcześniej, oceny eksperckie poddano dodatkowej weryfikacji w drodze analizy raportów OOŚ oraz decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć, które przeszły już procedurę OOŚ), a wnioski w zakresie 
prawdopodobnego oddziaływania tego rodzaju przedsięwzięć i specyfiki tych oddziaływań (również w odniesieniu 
do batrachofauny), płynące z analizy tej dokumentacji były ekstrapolowane na pozostałe przedsięwzięcia nie poddane 
jeszcze procedurze OOŚ. Finalnie posłużyły one sformułowaniu wniosków oraz konkluzji końcowych prezentowanych w 
dokumencie głównym Prognozy. 

Z punktu widzenia możliwości przyjęcia dokumentu strategicznego istotne jest wykluczenie ryzyka znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz upewnienie się, że wdrożenie Planu nie będzie wpływało na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są to dwa kryteria, które można uznać za warunki 
decydujące możliwości kontynuacji procesu decyzyjnego, natomiast nie rozstrzygają one o możliwości realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć.  

Taka decyzja leży bowiem w rękach organów kompetentnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, dysponujących dużo bardziej szczegółowym „materiałem dowodowym”, dającym rzetelne podstawy do 
przeanalizowania ryzyka wpływu oraz jego istotności z punktu widzenia oddziaływania m.in. na gromadę płazów i inne gatunki 
zwierząt, roślin i grzybów, po przeprowadzonej na potrzeby procedury administracyjnej inwentaryzacji przyrodniczej w terenie. 

W Prognozie przeanalizowano dwa wyżej wymienione kryteria oceny możliwości przyjęcia dokumentu. Wnioski z tych analiz 
zawiera dokument główny Prognozy (rozdział 4.4.2 Prognozy, podrozdziały: Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 
oraz wpływ na stan i jakość wód wraz z przywołanymi w nich załącznikami). Szczegółowe analizy w zakresie celu ochrony 

obszarowych form ochrony przyrody narażonych na oddziaływanie zawiera natomiast załącznik nr 13 do Prognozy. 

II.8 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Autorzy Prognozy założyli a priori, że 
działania minimalizujące skutecznie 
ograniczą wszystkie potencjalne 
negatywne oddziaływania znaczące i nie 
przeprowadzili analizy możliwości ich 
zastosowania i skuteczności - dla 
poszczególnych przedsięwzięć 
Programu. 

(Prognoza str. 66-69) 

Prawdopodobnie celowo próbuje się pominąć 
analizę działań minimalizujących, mając 
świadomość ich ograniczonej skuteczności, 
przez co realizacja Programu jednak mogłaby 
spowodować znaczące negatywne 
oddziaływania na środowisko. Dla przykładu 
od kilkunastu lat GDDKiA i ZDW nie wdrożyły 
skutecznego systemu ochrony płazów przy 
drogach, co powoduje masową śmiertelność 
gatunków prawnie chronionych (także 
gatunków priorytetowych z Dyrektywy 
Siedliskowej), czy skutecznego systemu 
ochrony nietoperzy przed kolizjami (nadal 
testuje się rozwiązania prototypowe). 
Prognoza powinna bezwzględnie analizować 
możliwość zastosowania działań 
minimalizujących dla poszczególnych 
komponentów środowiska pozostających pod 
negatywnym wpływem każdej inwestycji z 
Programu. Bez rzetelnej analizy dostępności 
odpowiednich metod minimalizacji i realnej 
oceny ich wykonalności (m.in. pod względem 
finansowym) nie można przeprowadzić 

Wyjaśnienie 
przyjętych 
w Prognozie 
założeń 
wyjściowych oraz 
podejścia 
metodycznego 
w zakresie 
dokonywania ocen 
i szacowania 
istotności 
oddziaływań, a 
także właściwego 
sposobu ich 
rozumienia 

W Prognozie nie stwierdza się ryzyka wystąpienia wpływu znacząco negatywnego, który wskazywałby na konieczność 
rozpatrzenia możliwości zastosowania indywidualnych i wyspecyfikowanych rozwiązań minimalizujących te oddziaływania, w 
tym kompensacji przyrodniczych.  

Dla oddziaływań umiarkowanych i nieznaczących wskazano natomiast na skuteczność i efektywność rozwiązań 
minimalizujących powszechnie stosowanych w praktyce projektowej. Załącznik nr 17 Prognozy zawiera wykaz możliwych do 
zastosowania działań minimalizujących/ ograniczających oddziaływania. Powstał on w oparciu o analizę zapisów Raportów 
OOŚ, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zebranych na potrzeby opracowywanej Prognozy, uzupełniony został 
ponadto o dane zebrane w dostępnych publikacjach, poradnikach oraz na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów 
sporządzających Prognozę.  

Ocena możliwości zastosowania i skuteczności działań minimalizujących nie jest natomiast właściwa ocenom prowadzonym 
w ramach SOOŚ. Działania minimalizujące dedykowane konkretnym przedsięwzięciom wskazuje się w raportach OOS, a 
uzgodnienie możliwości ich  zastosowania leży w gestii projektantów i uprawnionych podmiotów. Warunki realizacji 
przedsięwzięć określają organy kompetentne w tej materii, po szczegółowej analizie informacji nt. planowanego 
przedsięwzięcia, charakteru i prognozowanej skali jego oddziaływania popartej analizami prowadzonymi na wysokim 
poziomie szczegółowości, po dokładnym rozpoznaniu lokalnych warunków środowiskowych (wizje w terenie, inwentaryzacje, 
monitoringi itp.). Dlatego też załącznik 17 do Prognozy formułowano głównie w oparciu o wnioski płynące z udostępnionych 
raportów OOŚ i wydanych decyzji środowiskowych. 

Rozdział 6.2. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko został uzupełniony o odniesienie do załącznika 18, który rozwija zagadnienie 
kompensacji przyrodniczych (jako rodzaju działań dedykowanych konkretnej szkodzie wywoływanej w środowisku), możliwe 
kierunki kompensacji oraz podstawowe zasady i warunki planowania działań kompensacyjnych. Ponadto w rozdziale 6.2 
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obiektywnej oceny wpływu realizacji Programu 
na środowisko.  

Pominięcie w Prognozie szczegółowej analizy 
działań minimalizujących jest niezgodne z 
wymaganiami określonymi w:  

- art. 51 ust. 2, Pkt. 3 a) ustawy z dnia 03 
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 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.). 

zwraca się uwagę na konieczność uwzględnienia w procedurze projektowania i przygotowania do realizacji przedsięwzięć 
dodatkowych nakładów finansowych na budowę urządzeń łagodzących efekt bariery, czy fragmentacji; innych działań 
minimalizujących oddziaływania, a nawet kompensacji przyrodniczych. 

II.9 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Prognoza zawiera jedynie bardzo ogólne 
dane i podstawowe informacje w zakresie 
oddziaływania na obszary i gatunki 
Natura 2000. Z zapisów prognozy wynika, 
że ocena oddziaływań i identyfikacja 
oddziaływań znaczących wykonane 
zostały jedynie w oparciu o proste 
wskaźniki ilościowe kolizyjności 
przestrzennej oraz ogólne informacje o 
formach i mechanizmach oddziaływania 
dróg na przyrodę. 

(Prognoza str. 67-69) 

Przedstawiony w Prognozie opisy dowodzą 
braku rzetelnie przeprowadzonej analizy - w 
odniesieniu do komponentów sieci Natura 
2000. 

Prognoza nie zawiera wielu kluczowych 
informacji pozwalających na szacowanie 
oddziaływań na gatunki i siedliska z 
identyfikacją oddziaływań znaczących. 
Nie przeprowadzono nawet oceny 
oddziaływań dla przedmiotu ochrony 
poszczególnych obszarów Natura 2000 i nie 
przedstawiono wystarczających dowodów 
wykluczających brak oddziaływań znaczących. 
W przypadku kilku przedsięwzięć istnieje 
wysokie ryzyko wystąpienia znaczących 
oddziaływań np. na płazy, ptaki i siedliska 
łęgowe. 

Powyższe problemy powodują, że Prognoza w 
obecnej treści nie może być podstawą 
rozstrzygania o dopuszczalności realizacji 
przedsięwzięć z Programu.  

Wyjaśnienie 
przyjętych 
w Prognozie 
założeń 
wyjściowych oraz 
podejścia 
metodycznego 
w zakresie 
dokonywania ocen 
i szacowania 
istotności 
oddziaływań, a 
także właściwego 
sposobu ich 
rozumienia 

Doprecyzowanie 
zapisów w 
Prognozie i w 
załącznikach 

Doprecyzowano opis podejścia metodologicznego w rozdziale 2.2 Prognozy (zawierającym założenia wyjściowe oraz opis 
przyjętego podejścia do sporządzania Prognozy jako całości) oraz w rozdziale 4.4.2 (zawierającym uszczegółowiony opis 
podejścia metodycznego do oceny poszczególnych elementów, w tym informację nt. kryteriów oceny wpływu m.in. w zakresie 
oceny wpływu na obszary Natura 2000). 

Przedmiotem analiz w zakresie oceny wpływu na obszary Natura 2000 były analizy wpływu na cel i przedmiot ochrony 
(diagnoza stanu, analizy zapisów Planów Zadań Ochronnych, identyfikacja kolizji); zachowanie integralności poszczególnych 
obszarów (lokalizacja i długość kolizji) oraz spójności sieci jako całości (analiza powiązań pomiędzy poszczególnymi 
obszarami, analiza charakterystyki oddziaływania i prognozowanych skutków oddziaływania). Wyniki analiz w tym zakresie 
zawierają załączniki nr 13 oraz nr 19. 

Zgodnie ze stosowaną praktyką analizy skupiły się na identyfikacji potencjalnych kolizji z obszarami przyrodniczymi i 
weryfikacji prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań znacząco negatywnych. Przedmiotem analiz były również cel 
i przedmiot ochrony obszarów. Analizy w tym zakresie opierały się w dużej mierze o wnioski płynące z raportów OOŚ oraz 
decyzji środowiskowych. Nie ma zatem podstaw do podważania kompetencji organów zaangażowanych w proces wydawania 
decyzji środowiskowych w zakresie rozstrzygania o ryzyku wystąpienia oddziaływań o charakterze znaczącym. 

Projekty wpisane do Planu Transportowego, dla których nie wszczęto jeszcze procedury OOŚ poddane zostały osobnym 
analizom opierającym się na ekstrapolacji wniosków płynących z analizy innych dostępnych przypadków (przy czym analizy 
nie ograniczały się tylko do 2 wskazanych w Prognozie Studiów Przypadku), dostępnej literatury oraz wiedzy ekspertów. 
Wyniki analiz przedstawiono w osobnym załączniku - załącznik 19 do Prognozy. W kontekście rozstrzygania o 
dopuszczalności realizacji przedsięwzięcia należy pamiętać, że ostatecznie, o możliwości realizacji inwestycji 
i środowiskowych uwarunkowaniach ich realizacji rozstrzygają indywidualne oceny oddziaływania na środowisko i uzyskiwane 
finalnie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkujące możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę. 

II.10 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Zapisy Prognozy wskazują na brak 
oddziaływań znacząco negatywnych na 
obszar Narwiańskiego Parku 
Narodowego, który przecinany jest przez 
przedsięwzięcia w granicach MOF 
Białystok. 

(Prognoza str. 69) 

W ramach realizacji Programu przewidziana 
jest przebudowa drogi DW682 na odcinku 
Łapy-Uhowo. Odcinek powyższy przecina 
obszar Narwiańskiego PN, jedynym 
działaniem minimalizującym wpływ 
na łączność ekologiczną jest most nad Narwią. 
Most już obecnie nie minimalizuje skutecznie 
oddziaływań barierowych i nie zapewnia 
zachowania spójności obszaru NPN oraz ostoi 
Natura 2000 - Narwiańskie Bagna i Bagienna 
Dolina Narwi. Po realizacji przedsięwzięcia 
przewidzianego w Programie wzrośnie 
barierowe oddziaływanie drogi DW682 - w 
wyniku prognozowanego wzrostu natężenia i 
prędkości ruchu pojazdów. Aktualnie DW682 
oddziaływuje znacząco na łączność 
ekologiczną w obszarze Doliny Narwi, po 
modernizacji nastąpi dalszy wzrost siły 
barierowego oddziaływania-zatem w 
przypadku przedmiotowej inwestycji 
oddziaływanie o charakterze znaczącym jest 
ewidentne.  

Powyższy przykład potwierdza błędy w 
szacowaniu siły oddziaływań w Prognozie i 
celowe unikanie wskazywania oddziaływań 
znaczących. 

Wyjaśnienie, w 
zakresie kryteriów 
oceny i informacji, 
które posłużyły 
sformułowaniu 
wniosków w 
zakresie istotności 
oddziaływania na 
obszar 
Narwiańskiego 
Parku Narodowego 

W Prognozie oddziaływanie na Narwiański PN ocenione zostało na poziomie umiarkowanie negatywnym.  

Ocenę tę oparto na zapisach raportu OOŚ, w którym analizie i ocenie poddano m.in. zagadnienie efektu bariery i wpływu na 
łączność ekologiczną w obszarze doliny.  
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II.11 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Autorzy Prognozy przeprowadzili analizę 
siły barierowego oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć drogowych w 
zależności od natężenia ruchu pojazdów - 
opierając się na przedziałach natężenia 
podawanych przez literaturę 
specjalistyczną (Jędrzejewski i in. 2006). 
Podejście metodyczne można uznać za 
słuszne jednak uzyskane wyniki są 
zdecydowanie niedoszacowane - już 
aktualnie niektóre drogi uwzględnione w 
Programie posiadają natężenie ruchu 
powodujące znaczące oddziaływania 
barierowe. 

Autorzy Prognozy uwzględnili w analizach 
jedynie korytarze ekologiczne o randze 
kontynentalnej i krajowej (Jędrzejewski i 
in. 2005, 2011), nie przeprowadzono 
analiz oddziaływania na korytarze o 
znaczeniu regionalnym i lokalnym - 
przedstawionych m.in. w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
województw.    

(Prognoza str. 70) 

Publikacja „Zwierzęta a drogi...” (Jędrzejewski 
i in. 2006), na podstawie której 
przeprowadzono analizy oddziaływań 
wskazuje, że drogi (bez ogrodzeń) o natężeniu 
ruchu >10 tys. poj./dobę powodują pełną 
barierę ekologiczną, porównywalną do 
ogrodzonych autostrad. Drogi o tak wysokim 
natężeniu ruchu powodują zatem znaczące 
oddziaływania barierowe. Tymczasem autorzy 
Prognozy kwalifikują barierowe oddziaływanie 
dróg o natężeniu ruchu > 10 tys. poj./dobę 
poniżej znaczącego - stopień „umiarkowanie 
negatywny” wg. przyjętej w Prognozie skali. 
Jest to ewidentny błąd i niezgodność z 
zaleceniami literatury specjalistycznej, 
stosowaną praktyką wykonywania raportów 
OOŚ i dostępną wiedzą. Niektóre z 
uwzględnionych w Programie dróg już obecnie 
posiadają natężenie ruchu znacznie 
przekraczające poziom 10 tys. poj./dobę (wg. 
GPR 2010) - np. DW 678 Kleosin-
Markowszczyzna, DW835 Lublin-Piotrków. 
Realizacja przedsięwzięć planowanych w 
Programie spowoduje dalszy wzrost natężenia 
(i prędkości) ruchu na wszystkich 
planowanych do przebudowy drogach i wzrost 
ich barierowego oddziaływania. 

Powyższy problem potwierdza błędy w 
szacowaniu siły oddziaływań w Prognozie i 
celowe unikanie wskazywania oddziaływań 
znaczących. 

Wyjaśnienie, jak 
należy rozumieć 
wyniki i wnioski 
prezentowane 
w Prognozie w 
zakresie oceny siły 
barierowego 
oddziaływania 
planowanych 
przedsięwzięć 

Pamiętając o hierarchicznym charakterze procesu decyzyjnego prowadzącego do uzyskania zgody na realizację konkretnego 
przedsięwzięcia, autorzy Prognozy przeanalizowali podstawowe sieci korytarzy, powiązań ekologicznych to jest dystrybucję 
przestrzenną obszarów Natura 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu, krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska oraz 
sieci migracji dużych ssaków.  

Analizy prowadzone na potrzeby Prognozy, objęły również identyfikację miejsc kolizji z terenami leśnymi i siedliskami od wód 
zależnymi, które bardzo często są naturalnymi lokalnymi korytarzami. 

W kontekście uwagi dotyczącej oceny znaczenia oddziaływania w zakresie efektu barierowego. Ranga tego problemu została 
podkreślona kilkukrotnie w dokumencie Prognozy, zarówno w części dotyczącej oceny wpływu na bioróżnorodność (stan, 
warunki bytowania fauny oraz stan, integralność obszarów i spójność całej sieci obszarów chronionych) - rozdział 4.4.2 
Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali, jak również przy ocenie ryzyka 
wystąpienia oraz charakteru i istotności oddziaływań skumulowanych - rozdział 4.5 Analiza możliwości wystąpienia 
oddziaływań skumulowanych oraz przy ocenie ryzyka wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym - rozdział 4.6 
Analiza możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 

W przytoczonym dokumencie Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku, średni dobowy ruch w punktach 
pomiarowych w 2010 roku tylko na odcinku Lublin-Mętów natężenie na drodze DW 835 przekracza 10 tys. (wskazano 12470 
pojazdów sam. ogółem). Pozostała część wskazanej drogi DW 835 Mętów-Piotrków wynosi 6254 pojazdów sam. ogółem). 
Dodatkowo należy wspomnieć, że droga na odcinku wskazanym w planie przebiega w przeważającej części przez tereny 
zabudowane (generalnie mniej atrakcyjne dla zwierząt), a nie przez tereny pól czy lasów, które mogłyby pełnić funkcję 
lokalnych korytarzy migracji. 

Dla przytoczonego przykładu DW 678 przy formułowaniu wniosków w zakresie oceny wpływu kierowano się zapisami raportu 
OOŚ „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
682 w m. Markowszczyzna”. Przy czym autorzy prognozy w swoich analizach nie opierali się tylko i wyłącznie na zawartej w 
raporcie informacji o prognozowanym natężeniu ruchu, lecz również analizowali inne aspekty wpływające na rzeczywistą 
atrakcyjność terenu, jako miejsc migracji dzikich zwierząt, jak również możliwość realizacji działań minimalizujących, które 
ograniczą wpływ wskazanych w planie działań, między innymi na tworzenie efektu bariery. 

Zdaniem autorów Prognozy wskazane zagadnienie problemowe zostało przeanalizowane w stopniu szczegółowości 
odpowiadającym SOOŚ oraz przyjętej na potrzeby Prognozy metodyce. 

II.12 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

W przypadku charakterystyki wariantu 0, 
polegającego na zaniechaniu realizacji 
Programu, nie uwzględniono szeregu 
kłopotliwych faktów potencjalnie 
znaczącego, negatywnego wpływu na 
środowisko.  

Przedstawiona treść jest mało obiektywna 
i ma na celu jedynie podkreślenie 
konieczności realizacji Programu. 
Prognoza powinna w sposób obiektywny i 
przejrzysty analizować wpływ realizacji 
Programu na środowisko, dlatego 
niedopuszczalne jest pomijanie 
pozytywnych dla środowiska faktów 
zaniechania realizacji Programu. 

(Rozdział 5.1 Przewidywane zmiany 
środowiska w przypadku braku realizacji 
Planu, str. 99-109) 

Istniejące drogi 1-jezdniowe tworzą zwykle 
częściowe bariery ekologiczne. Ich wpływ na 
zachowanie łączności ekologicznej jest 
ograniczony - ze względu na brak ogrodzeń 
ochronnych, zazwyczaj umiarkowane 
natężenie ruchu i niską prędkość ruchu. 
Realizacja Programu spowoduje wzrost 
przepustowości modernizowanych dróg i 
poprawę jakości nawierzchni, co prowadzi do 
wzrostu ogólnego natężenia ruchu, wzrostu 
natężenia ruchu w porze nocnej (ruch 
tranzytowy) oraz wzrostu prędkości pojazdów. 
W efekcie nastąpi znaczący wzrost 
barierowego oddziaływania, prowadzący do 
fragmentacji środowiska i wysokiej 
śmiertelności zwierząt. Barierowe 
oddziaływania będą wymagały kosztownych 
działań minimalizujących, które często 
wykraczają poza budżety dróg wojewódzkich 
(zatem będą silnie redukowane), dodatkowo 
ZDW nie posiadając doświadczenia w 
realizacji trudnych obiektów ekologicznych 
(np. duże przejścia górne) mogą dopuścić do 
realizacji mało efektywne projekty. W efekcie 
realizacji Programu mogą zatem powstać 
drogi, które pomimo działań minimalizujących 
będą oddziaływać silnej na łączność 
ekologiczną niż obecna sieć drogowa. 

Dodatkowym argumentem, który należy 
uwzględnić w ocenie wariantu 0 jest wpływ 
odwodnienia dróg na śmiertelność płazów. 
Obecnie istniejące drogi posiadają archaiczne 
systemy odwodnienia, których wpływ na płazy 

Wyjaśnienie 
przyjętego w 
Prognozie podejścia 
do oceny wariantu 
O, przyjętych 
założeń i kryteriów 
oceny w tym 
zakresie 

Celem analiz w zakresie oceny wariantu zaniechania realizacji Planu jest rozważenie prawdopodobnych kosztów i korzyści 
odstąpienia od wdrażania Planu, rozpatrywanych jednak na bardziej zgeneralizowanym poziomie, aniżeli poziom 
identyfikowalnych lokalnie skutków środowiskowych w miejscu planowanej lokalizacji konkretnych przedsięwzięć (właściwych 
ocenom oddziaływania na środowisko pojedynczych przedsięwzięć). Pod uwagę brane są aspekty środowiskowe istotne w 
większej skali, mające wpływ na możliwość realizacji wyznaczonych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 
krajowym oraz regionalnym celów oraz kierunków ochrony środowiska. 

We wprowadzeniu do rozdziału prezentującego wyniki oraz wnioski w zakresie analiz dotyczących wariantu 0 (rozdział 5.1 
Prognozy) wskazano na wyjściowe założenia i uwarunkowania przeprowadzonych analiz oraz zidentyfikowane ograniczenia 
w zakresie prognozowania skutków realizacji takiego wariantu. Prezentowane w Prognozie wnioski w zakresie 
przewidywanych zmian środowiska w przypadku braku realizacji Planu wskazują zarówno na negatywne, jak i pozytywne 
aspekty takiego wariantu. Przy czym, jak wynika z analizy, pozytywne aspekty braku wdrożenia Planu obserwowane mogłyby 
być przede wszystkim w wymiarze ściśle lokalnymi w miejscach, w których zaplanowano w ramach Planu poprowadzenie 
dróg po nowym śladzie, przy założeniu, że na rozpatrywanym terenie nie miałyby miejsca inne, trudne do przewidzenia na 
obecnym etapie ingerencje. 

Rozpatrując Plan i skutki jego wdrożenia (również pośrednie i wtórne - w myśl postanowień ustawy OOŚ) w szerszym 
kontekście nie można pominąć negatywnych aspektów rezygnacji z realizacji Planu. Zwłaszcza, że sama ustawa OOŚ 
obliguje wykonawców Prognozy do identyfikacji wszelkich możliwych zarówno negatywnych, jak i pozytywnych oddziaływań. 

Gruntowna analiza i ocena adekwatności i skuteczności zaprojektowanych rozwiązań technicznych właściwa jest natomiast 
ocenom oddziaływania na środowisko prowadzonym na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
poszczególnych przedsięwzięć. W ramach przedmiotowej procedury organy uprawnione i kompetentne w zakresie weryfikacji 
wpływu inwestycji na środowisko, dokonują szczegółowej analizy przekazanych przez inwestorów materiałów dowodowych i 
formułują warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięć ze wskazaniem konkretnych rozwiązań projektowych, 
organizacyjnych bądź wykorzystujących narzędzie kontroli w postaci narzucanych analiz i monitoringów porealizacyjnych.  

Rolą wykonawców Prognozy jest identyfikacja na jak najwcześniejszym etapie planowania ryzyka wystąpienia znaczących 
negatywnych oddziaływań na środowisko, ich charakteru oraz potencjalnych receptorów tych oddziaływań, zwłaszcza w 
zakresie oddziaływań, których wystąpienie mogłoby stanowić istotną przeszkodę lub uniemożliwić przyjęcie dokumentu 
strategicznego. Rolą oceny oddziaływania pojedynczych przedsięwzięć jest weryfikacja i uszczegółowienie wyników tych 
analiz. 

Ocena na etapie projektu dokumentu strategicznego siłą rzeczy ograniczona jest szczegółowością informacji dostępnych dla 
poszczególnych przedsięwzięć na etapie sporządzania Prognozy. W analizowanym przypadku oceny w zakresie 
prognozowanych oddziaływań podlegały dodatkowej weryfikacji w drodze analizy zapisów i postanowień decyzji 
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jest mało inwazyjny. Doświadczenia z lat 
2010-15 wskazują, że każdy projekt 
modernizacji drogi oznacza radykalną 
przebudowę systemu odwodnienia - w 
skrajnych przypadkach projektowanie 
odwodnień na wzór rozwiązań 
autostradowych. Zastosowanie 
rozbudowanych systemów odwodnienia z 
licznymi obiektami stanowiącymi pułapki do 
płazów (studnie, separatory, zbiorniki) może 
spowodować, że śmiertelność płazów w 
odwodnieniu będzie znacząco wyższa niż na 
jezdniach i to właśnie odwodnienie będzie 
decydować o sile oddziaływania całej 
inwestycji na herpetofaunę i tym samym o 
dopuszczalności jej realizacji ze środków 
unijnych. Należy przy tym zaznaczyć, że w 
pełni skuteczne rozwiązania zabezpieczające 
inwazyjne systemy odwodnienia przed 
śmiertelnością płazów nie zostały w Polsce 
wdrożone. 

o środowiskowych uwarunkowaniach już wydanych.  

W przypadku przedsięwzięć, dla których procedury OOŚ nie zostały jeszcze wszczęte dokonano wstępnej identyfikacji 
prawdopodobnych obszarów ryzyk i wrażliwych komponentów, co traktować należy jako zalecenie i ukierunkowanie analiz (ze 
zwróceniem uwagi m.in. na wrażliwość herpetofauny oraz istotność zagadnień związanych z ryzykiem generowania efektu 
bariery) prowadzonych przy dostępie do bardziej szczegółowych informacji nt. planowanego przedsięwzięcia oraz lokalnych 
warunków środowiskowych na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

II.13 Stowarzyszenie 
Pracownia na 
rzecz 
Wszystkich 
Istot 

Rzeczywiste skutki środowiskowe 
możliwe są do szacowania wyłącznie dla 
obiektów istniejących. 

(Rozdział 4. Potencjalne i rzeczywiste 
skutki środowiskowe wynikające z 
realizacji Planu, str. 47) 

- Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - 
modyfikacja tytułu 
rozdziału w 
Prognozie 

Zweryfikowano tytuł rozdziału. Nowe brzmienie rozdziału 4: Ocena oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu. 

Uwaga oraz wynikające z niej zmiany w dokumencie Prognozy pozostają bez wpływu na wyniki oceny oddziaływania na 
środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

II.14 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Brak wrysowanej obwodnicy południowej 
Olsztyna oraz drogi ekspresowej S51 
Olsztyn-Olsztynek, prośba o uzupełnienie  

(Streszczenie w języku 
niespecjalistycznym, str. ii) 

Dystrybucja przestrzenna infrastruktury 
drogowej istniejącej oraz planowanej w 
ramach Planu Transportowego oraz innych 
planów i programów 

Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - 
modyfikacja podpisu 
pod rysunkiem wraz 
z wyjaśnieniem 

Prezentowana w streszczeniu mapa obrazuje istniejącą infrastrukturę drogową oraz planowaną w ramach Planu, a nie jak 
wskazano omyłkowo w tytule rysunku istniejącą oraz planowaną w ramach innych planów i programów. Z tego też względu 
na mapie nie oznaczono projektowanej obwodnicy południowej Olsztyna. Fragment istniejącej drogi ekspresowej S51 
Olsztyn-Olsztynek został natomiast oznaczony na przedmiotowym rysunku. 

Wprowadzono stosowne zmiany w tytule mapy. Tytuł: „Dystrybucja przestrzenna infrastruktury drogowej istniejącej oraz 
planowanej w ramach Planu Transportowego oraz innych planów i programów realizujących inwestycje w horyzoncie 
czasowym 2014-2020”, zastąpiono tytułem: „Dystrybucja przestrzenna infrastruktury drogowej istniejącej oraz planowanej 
w ramach Planu Transportowego”. 

Uwaga oraz wynikające z niej zmiany w dokumencie Prognozy pozostają bez wpływu na wyniki oceny oddziaływania na 
środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

II.15 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Wskaźniki w pozostałych województwach 
plasują się poniżej średniej: lubelskie - 
0,7, prośba o poprawienie wartości 
wskaźnika  

(Rozdział 3.2. w zakresie bogactwa 
kulturowego i dóbr materialnych, str. 21) 

Średnia nasycenia zabytkami w Polsce to 0,24 
na 1000 ha 

Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - 
modyfikacja 
zapisów w rozdziale 
3.2 

We wskazanym fragmencie, dotyczącym zabytków archeologicznych  poprawiono wartość wskaźnika. Prawidłowa wartość 
dla województwa lubelskiego to 0,07 na 1000 ha.  

Przy czym, tytułem uszczegółowienia, średnia nasycenia zabytkami w Polsce wynosi 0,24 na 1000 ha dotyczy zabytków 
archeologicznych. 

Średnia nasycenia zabytkami nieruchomymi w Polsce wynosi natomiast 2,21 obiektów na 1000 ha. W sąsiadującym do 
wskazanego w uwadze akapicie uszczegółowiono fragment tekstu, dotyczący przedmiotowych wskaźników zabytków 
nieruchomych dla poszczególnych województw. 

Uwaga oraz wynikające z niej zmiany w dokumencie Prognozy pozostają bez wpływu na wyniki oceny oddziaływania na 
środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

II.16 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Brak wrysowanej obwodnicy południowej 
Olsztyna oraz drogi ekspresowej S51 
Olsztyn-Olsztynek, prośba o uzupełnienie  

(Rozdział 4.4.2 Przewidywane skutki 
środowiskowe, str. 62) 

Dystrybucja przestrzenna infrastruktury 
drogowej istniejącej oraz planowanej w 
ramach Planu Transportowego oraz innych 
planów i programów 

Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - 
modyfikacja podpisu 
pod rysunkiem w 
rozdziale 4.4.2 wraz 
z wyjaśnieniem 

Zamieszczona w rozdziale 4.4.2 mapa obrazuje istniejącą infrastrukturę drogową oraz planowaną w ramach Planu, a nie jak 
wskazano omyłkowo w tytule rysunku istniejącą oraz planowaną w ramach innych planów i programów. Z tego też względu 
na mapie nie oznaczono projektowanej obwodnicy południowej Olsztyna. Fragment istniejącej drogi ekspresowej S51 
Olsztyn-Olsztynek został natomiast oznaczony na przedmiotowym rysunku. 

Wprowadzono stosowne zmiany w tytule mapy. Tytuł: „Dystrybucja przestrzenna infrastruktury drogowej istniejącej oraz 
planowanej w ramach Planu Transportowego oraz innych planów i programów realizujących inwestycje w horyzoncie 
czasowym 2014-2020”, zastąpiono tytułem: „Dystrybucja przestrzenna infrastruktury drogowej istniejącej oraz planowanej 
w ramach Planu Transportowego”. 

Uwaga oraz wynikające z niej zmiany w dokumencie Prognozy pozostają bez wpływu na wyniki oceny oddziaływania na 
środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 
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II.17 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Prośba o korektę zapisów odnośnie 
wpływu znacząco negatywnego w 
odniesieniu do rezerwatu przyrody 
Redykajny (MOF Olsztyna)  

(Rozdział 4.4.2 Przewidywane skutki 
środowiskowe, Wpływ na rezerwaty 
przyrody, str. 70) 

W decyzji środowiskowej nie stwierdzono 
negatywnego oddziaływania na obszary 
chronione, w załączeniu decyzja 
środowiskowa z dnia 28.04.2016 r. 

Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - korekta 
zapisów w zakresie 
oceny wpływu na 
rezerwaty 

W Prognozie skorygowano zapisy, w części dotyczącej oceny oddziaływania w odniesieniu do rezerwatu przyrody Redykajny.  

W związku z uzupełnieniem informacji w zakresie wydanej decyzji środowiskowej w Prognozie zaktualizowano również 
statystyki dotyczące odsetka inwestycji, dla których wszczęto procedurę OOŚ.  

II.18 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Brak wrysowanej obwodnicy południowej 
Olsztyna oraz drogi ekspresowej S51 
Olsztyn-Olsztynek, prośba o uzupełnienie  

(Rozdział 4.4.2 Przewidywane skutki 
środowiskowe, Wpływ na rezerwaty 

przyrody, str. 91) 

Planowane inwestycje w granicach MOF 
Olsztyna 

Wyjaśnienie w 
zakresie braku 
zasadności 
uwzględnienia 
obwodnicy na 
wskazanej w 
uwadze mapie 

Prezentowana w rozdziale 4.4.2 Przewidywane skutki środowiskowe realizacji Planu wraz z oceną ich charakteru oraz skali 

mapa obrazuje istniejącą infrastrukturę drogową oraz planowaną w ramach Planu. Z tego też względu na mapie nie 
oznaczono i nie ma potrzeby wrysowywania projektowanej obwodnicy południowej Olsztyna.  

Fragment istniejącej drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek został natomiast uwzględniony na przedmiotowym rysunku. 

II.19 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Ponadto wybudowanie dowiązań do 
planowanej obwodnicy (inwestycje nr: 1, 
3), prośba o dopisanie inwestycji nr 4; 

Propozycja zmiany zdania: W przypadku 
dróg biegnących w istniejącym ciągu 
komunikacyjnym a także w nowym 
przebiegu (inwestycje nr: 1, 4 i 5), 
przewidziane w ramach rozbudowy 
działania przełożą się na udrożnienie 
drogi przy jednoczesnym ograniczeniu 
oddziaływania akustycznego i wpływu na 
jakość powietrza, dzięki planowanym 
działaniom technicznym.  

(Rozdział 4.4.2 Przewidywane skutki 
środowiskowe, Wpływ na rezerwaty 
przyrody, str. 91) 

Inwestycja nr 4 także dotyczy dowiązania do 
planowanej obwodnicy;  

Inwestycja nr 5 przebiega w pobliżu starego 
ciągu komunikacyjnego jednak po nowym 
śladzie. 

Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - 
przeredagowanie 
zapisów w rozdziale 
4.4.2 

Przeredagowano wskazany fragment opisu w Prognozie. 

Uwaga o charakterze porządkującym. Wynikające z niej zmiany w dokumencie Prognozy pozostają bez wpływu na wyniki 
oceny oddziaływania na środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych 
realizacji Planu. 

II.20 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Na terenie MOF Olsztyna 
zidentyfikowano kolizję m.in. z 
Rezerwatem Redykajny, prośba o 
korektę.  

(Rozdział 4.4.2 Przewidywane skutki 
środowiskowe, Wpływ na rezerwaty 
przyrody, str. 91) 

W postępowaniu o wydanie decyzji 
środowiskowej nie stwierdzono takiej kolizji. 

Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Prognozy - korekta 
zapisów w zakresie 
oceny wpływu na 
rezerwat 

W Prognozie skorygowano zapisy, w części dotyczącej opisu zidentyfikowanych kolizji.  

W związku z uzupełnieniem informacji w zakresie wydanej decyzji środowiskowej w Prognozie zaktualizowano również 
statystyki dotyczące odsetka inwestycji, dla których wszczęto procedurę OOŚ. 

II.21 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Dokument powiązany - Strategia 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna pozytywnie zaopiniowana przez 
Ministerstwo Rozwoju jest to wersja z 
marca 2016 r.  

(Załącznik Nr 1, str. 24) 

Strategia dostępna na stronie internetowej 

https://www.olsztyn.eu/gospodarka/zintegrowa
ne-inwestycje-terytorialne.html 

Wprowadzenie 
stosownej korekty 
do załącznika 1 do 
Prognozy 

Dokonano stosownych aktualizacji w załączniku 1 oraz w dokumencie głównym Prognozy (rozdział Bibliografia). 

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wyniki oceny oddziaływania na środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie 
prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

II.22 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Dokument powiązany - Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Olsztyna  

(Załącznik Nr 1, str. 24) 

Proponuje się rozpatrywanie zamiast Strategii 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
w Olsztynie, Studium uwarunkowań dla 
Olsztyna z 2013 r., str. 26  

https://www.olsztyn.eu/gospodarka/planowani
e-przestrzenne/studium-
uwarunkowan.html#c2071 

Wyjaśnienie w 
zakresie braku 
zasadności 
uwzględnienia 
uwagi 

Lista dokumentów powiązanych z dokumentem Planu, podlegających w Prognozie ocenie spójności zapisów została 
zweryfikowana i uzgodniona z Zamawiającym. W ramach dokonanych uzgodnień w wykazie dokumentów powiązanych nie 
uwzględniono studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast wojewódzkich 
Polski Wschodniej.  

Analizy oceny spójności prowadzone na potrzeby dokumentu Prognozy ukierunkowane są na aspekty środowiskowe, 
tymczasem studia uwarunkowań z samej swojej natury nie określają kierunków i rozwiązań organizacyjnych w zakresie 
rozwoju systemów transportowych, wskazują jedynie na preferowane miejsca realizacji tego rodzaju inwestycji, a analiza tego 
rodzaju aspektów właściwa jest dokumentowi planistycznemu, a rolą prognozy nie jest weryfikacja zgodności zapisów w tym 
zakresie.  

Analiza zgodności z zapisami innych dokumentów wyznaczających ramy i kierunki polityki transportowej miast, jak również 
wzajemnej komplementarności zapisów dokumentów była przedmiotem analiz w samym dokumencie Planu.  

Weryfikacja zgodności planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami dokumentów planistycznych wyznaczających lokalną 
politykę zagospodarowania przestrzennego jest również obligatoryjnym elementem weryfikacji organów kompetentnych w tym 
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zakresie, na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Niemniej jednak w przeprowadzonych w Prognozie analizach pośrednio wykazano zgodność zapisów ze studium 
uwarunkowań, oceniano bowiem korelację zapisów Planu Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2012 z perspektywą do roku 2030. Tymczasem sam Plan Transportowy dla 
województwa warmińsko-mazurskiego wskazuje na zgodność z celami określonymi m.in. w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa, który jest z kolei nadrzędny względem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

II.23 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Prognoza OOŚ dla Strategii MOF 
Olsztyna przeprowadzona była w maju 
2014 roku  

(Załącznik Nr 10, str. 23)) 

Prognoza dostępna na stronie internetowej 

https://www.olsztyn.eu/gospodarka/zintegrowa
ne-inwestycje-terytorialne.html  

Wprowadzenie 
stosownej korekty 
do załącznika 10 do 
Prognozy 

Uzupełniono załącznik o analizę treści brakującej prognozy. 

Przedmiotowe uzupełnienie pozostaje bez wpływu na wyniki oceny oddziaływania na środowisko oraz sformułowane wnioski  
w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

II.24 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Zabytki i dobra materialne 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego to 
dokument dotyczący miasta Olsztyna, a 
nie Gminy Stawiguda  

(Załącznik nr 12, str. 14) 

Błędna nazwa Gminy Wprowadzenie 
stosownej korekty 
do załącznika 12 do 
Prognozy 

Wprowadzono stosowne poprawki do załącznika nr 12. 

Uzupełniono tekst na podstawie zapisów analizowanego Raportu OOŚ, które dotyczą zarówno Miasta Olsztyna, jak i gminy 
Stawiguda (str. 148-149 Raportu). 

Przedmiotowe uzupełnienie pozostaje bez wpływu na wyniki oceny oddziaływania na środowisko oraz sformułowane wnioski 
w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

II.25 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Rezerwat Redykajny, nie stwierdzono 
znaczącego negatywnego oddziaływania, 
prośba o korektę  

(Załącznik nr 13, str. 21) 

Zgodnie z decyzją środowiskową z dnia 
28.04.2016 

Wprowadzenie 
stosownej korekty 
do załącznika 13 do 
Prognozy 

Przeredagowano część opisu dotyczącego charakteru prognozowanego oddziaływania na rezerwat Redykajny.  

W związku z uzupełnieniem informacji w zakresie wydanej decyzji środowiskowej w Prognozie zaktualizowano również 
statystyki dotyczące odsetka inwestycji, dla których wszczęto procedurę OOŚ. 

II.26 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

Kolumna - Rodzaj oddziaływania 

Prośba o korektę nazwy jeziora Zbzikowe 
na Żbik (Tyrsko)  

(Załącznik Nr 14, Tabela 5, str. 9) 

Błędna nazwa Wprowadzenie 
uzupełnienia do 
załącznika 14 wraz 
z wyjaśnieniem 

Dokonano stosownej modyfikacji w załączniku nr 14 (Tabela 5). 

Przytoczona w treści Prognozy nazwa jeziora Zbzikowe, jest jedną z nazw stosowanych dla jeziora o oficjalnej nazwie Tyrsko 
(źródło: oficjalne wykazy jezior woj. warmińsko-mazurskiego - WIOŚ Olsztyn).  

Wprowadzono modyfikację zmieniając nazwę jeziora na „Tyrsko (potocznie nazywane Zbzikowe)”. 

II.27 Urząd Miasta 
Olsztyna 

Wydział 
Strategii i 
Funduszy 
Europejskich 

W związku z brakiem negatywnego 
oddziaływania inwestycji nr 5 prośba o 
korektę  

(Załącznik Nr 15, Tabela 3, str. 12) 

Zgodnie z decyzją środowiskową z dnia 
28.04.2016 

Wprowadzenie 
stosownej korekty 
do załącznika 13 do 
Prognozy 

Uwaga prawdopodobnie dotycząca załącznika nr 13. W formularzu zgłaszania uwag wskazano załącznik nr 15, Tabela 3, str. 
12, jest to prawdopodobnie błędne odwołanie ponieważ załącznik wskazuje na zidentyfikowane kolizje z obszarowymi 
formami ochrony krajobrazu i w przypadku MOF Olsztyn nie wskazuje na żadne kolizje inwestycji nr 5 z przedmiotowymi 
formami ochrony przyrody, nie wymaga tym samym weryfikacji w zakresie wskazanym w uwadze. 

Stosowne modyfikacje zapisów w załączniku nr 13, dotyczące braku ryzyka wprowadzone zostały natomiast zgodnie z uwagą 
nr II.13.  

II.28 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego, 
Departament 
Rozwoju 
Regionalnego 

Błędna data aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego do roku 2020 
(jest: aktualizacja z marca 2013; powinno 
być: aktualizacji z września 2013); pełna 
nazwa programu regionalnego to 
Regionalny Program Operacyjne 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020.  

(Prognoza str. 124; Załącznik 1 str. 13, 
16; Załącznik 10 str. 10, 13) 

Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął 
zaktualizowany dokument Uchwałą Nr 
XXXI/374/13 z dnia 9 września 2013 roku 

Wprowadzenie 
stosownej korekty 
do załącznika 1 i 10 
do Prognozy 

Dokonano stosownych aktualizacji w dokumencie Prognozy i wskazanych załącznikach nr 1 i nr 10. 

Uwaga o charakterze porządkującym. Wynikające z niej zmiany w dokumencie Prognozy i załącznikach pozostają bez 
wpływu na wyniki oceny oddziaływania na środowisko oraz sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków 
środowiskowych realizacji Planu. 

III Uwagi do projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - konsultacje społeczne 

III.1 Stowarzyszenie 
Federacja 
Zielonych w 
Białymstoku 

We wniosku Stowarzyszenia 
sformułowane zostały uwagi natury 
ogólnej dotyczące zastrzeżeń, co do 
sposobu prowadzenia procedur 
administracyjnych przez różne organy 

- Wyjaśnienie braku 
zasadności 
uwzględnienia 
wniesionych uwag 

Przedłożone uwagi mają w dużej mierze charakter bardzo ogólny  i  w niewielkim stopniu odnoszą się do zagadnień ujętych w 
PT POPW. Dotyczy to m.in. krytyki polityki transportowej władz Białegostoku, która zdaniem zgłaszającego uwagi jest 
ukierunkowana przede wszystkim na rozwój sieci drogowej, kosztem rozwoju transportu kolejowego i miejskiego. Należy 
zwrócić uwagę, że ujęcie w PT POPW wyłącznie inwestycji drogowych wynika z konieczności spełnienia warunku ex-ante 
nałożonego przez KE. Nie oznacza to natomiast rezygnacji z udostępnienia w ramach POPW środków na współfinansowanie 
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administracji państwowej; polityki 
transportowej i działalności inwestycyjnej 
władz miasta Białystok; innych 
dokumentów strategicznych sektora 
transportu, m.in. Regionalnego Planu 
transportowego województwa 
podlaskiego na lata 2014-2020, „Polityki 
Transportowej Miasta Białegostoku” i 
innych zagadnień nie mających 
bezpośredniego związku z zagadnieniami 
rozwoju sektora transportu, jak np. 
wniosku o utworzenie miejskich użytków 
ekologicznych. 

W związku z tym, że w piśmie nie zostały 
sformułowane, żadne konkretne uwagi 
odnoszące się bezpośrednio do treści 
dokumentów podlegających konsultacjom 
społecznym, tj. projektu Planu 
Transportowego dla Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 
2014-2020 oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko projektu Planu, 
prezentowana w niniejszej tabeli 
odpowiedź ma charakter ogólny. Jej 
celem jest przytoczenie uwarunkowań 
formalno-prawnych dokumentu Planu, 
najważniejszych celów przyświecających 
temu dokumentowi, a także kryteriów 
wyboru projektów umieszczonych na 
liście projektów drogowych 
przewidzianych do udzielenia wsparcia. 

Poniżej przytoczono fragmenty 
przedmiotowego pisma, dla których 
przygotowane zostało stanowisko. 

„Do realizacji w Białymstoku stolicy 
regionu należy wskazać wariant rozwoju 
komunikacji w oparciu o kolej 
aglomeracyjną, skierować środki 
finansowe na uruchomienie połączeń, 
wykonanie dodatkowych 
przystanków/peronów” 

„Utworzenie kolei miejskiej i 
aglomeracyjnej oraz intermodalnego 
wspólnego centrum przesiadkowego 
PKP, PKS, Komunikacji Miejskiej w 
Białymstoku powinno być kluczową osią 
rozwoju komunikacji w mieście i 
aglomeracji, komunikacja autobusowa 
powinna pełnić rolę uzupełniającą i 
dowożąca pasażerów do przystanków 
kolei miejskiej i aglomeracyjnej.” 

„Najistotniejsza jest integracja 
komunikacji autobusowej, miejskiej i 
pozamiejskiej z kolejową…” 

„Sposób budowy i remontów dróg w 
Białymstoku powoduje nieustanne korki, 
co więcej w każdym mieście na świecie 
rozbudowa dróg zamiast zmniejszenia 
korków powoduje ich wzrost, wydłużenie 
czasu dojazdu, większą emisję hałasu i 
zanieczyszczeń” 

Należy zrezygnować z planów budowy 
kontrowersyjnych dróg degradujących 

zarówno projektów kolejowych, jak również transportu miejskiego. Dodatkowo nie należy zapominać, że inwestycje z zakresu 
rozwoju transportu kolejowego i miejskiego są przewidziane do realizacji również w innych komplementarnych do POPW 
programach (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne). 

Przygotowanie PT POPW miało na celu zidentyfikowanie potrzeb rozwoju sieci drogowej obszarów funkcjonalnych miast 
wojewódzkich Polski Wschodniej pod kątem zapewnienia odpowiednich połączeń z siecią TEN-T. Wypracowano strategiczne 
kryteria oceny inwestycji drogowych, które umożliwiły określenie wagi poszczególnych przedsięwzięć zgłoszonych do PT 
POPW dla prawidłowego rozwoju sieci drogowej w ww. obszarach funkcjonalnych. 

Jednocześnie Komitet Monitorujący POPW przyjął kryteria, które posłużą do oceny przez Instytucję Pośredniczącą POPW 
projektów drogowych, które będą zgłaszane w trybie konkursowym. Tym samym daje to pełną gwarancję rzetelnej oceny 
projektów zgłaszanych do POPW, m.in. pod kątem zasadności ich realizacji na obszarach miejskich, jak również  
ich oddziaływania na środowisko. Instytucja Pośrednicząca POPW oceniając dany wniosek o dofinansowanie projektu będzie 
miała za zadanie sprawdzić m.in. jakie były kryteria wyboru danej inwestycji, jaki cel ma spełniać zaplanowana modernizacja 
odcinków dróg. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja inwestycji drogowych przyczyni się dodatkowo  
do powstania nowych odcinków dróg dla ruchu rowerowego (ścieżki rowerowe), pieszego (odpowiednio rozlokowane 
przejścia dla pieszych), jak również zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (przejścia, sygnalizacja 
świetlna) oraz będzie sprzyjała promocji transportu zbiorowego (projektowanie zatok autobusowych). 

Odnosząc się do kwestii zasadności budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku należy zwrócić uwagę, że powyższa 
inwestycja została wstępnie pozytywnie oceniona kryteriami strategicznymi PT POPW, gdyż jej realizacja powinna znacząco 
usprawnić ruch drogowy w obrębie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, umożliwiając jednocześnie jego wyprowadzenie 
w kierunku drogi ekspresowej S8. Tym niemniej należy zwrócić uwagę, że umieszczenie projektu w PT POPW nie jest 
tożsame z przyznaniem środków na jego współfinansowanie. Powyższy projekt, podobnie jak każdy inny projekt drogowy 
POPW, będzie musiał przejść pełną procedurę konkursową, w trakcie której zostanie przez Instytucję Pośredniczącą POPW 
oceniony kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący POPW 2014-2020, które obejmują m.in. konieczność 
dochowania odpowiednich wymogów środowiskowych. 
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warunki życia mieszkańców jak np. w 
Białymstoku przedłużenie ul. Sitarskiej, 
Al. Niepodległości („zachodnia 
obwodnica”) dróg w standardzie dróg 
ekspresowych umożliwiających jazdę z 
prędkością 120 km/h po których można 
poruszać się tylko z prędkością 70 
km/h…” 

„Obwodnice” z definicji buduje się poza 
miastem. „Obwodnice” w mieście 
wprowadzające do miasta ruch 
tranzytowy, w tym przeładowanych tirów 
po wybudowaniu i zakończeniu 
kilkuletniej gwarancji będą wymagały 
nieustających, koszmarnie drogich 
remontów. Są bez sensu budowane w 
standardzie dróg ekspresowych na 
prędkość 120 km/h (2x2 pasy, zakłócony 
ruch lokalny odcięty i zepchnięty na drogi 
serwisowe, ogromne utrudnienia w 
komunikacji lokalnej np. piesi zmuszeni 
do dalekich obejść, korzystania z kładek, 
tuneli przy próbie przejścia przez taką 
drogę przecinającą miasto) podczas gdy 
maksymalna dopuszczalna prędkość na 
terenach miast wynosi 50-70 km/h, 
przekroczenie na terenie miasta 100 km/h 
może skutkować natychmiastowym 
odebraniem prawa jazdy przez policję.  

„Czemu więc np. Białystok walczy o 
budowę „obwodnic” na terenie miasta 
zamiast prawdziwych obwodnic poza 
miastem? 

„Prezydent Białegostoku zaplanował 
wydać 554 miliony złotych na budowę 
kolejnych dróg w mieście. Dokładnie 
rzecz ujmując miałaby to być obwodnica 
śródmiejska biegnąca od trasy 
warszawskiej przez Aleję Niepodległości 
do Ciołkowskiego i dalej w kierunku 
wylotówki na Grabówkę. Tymczasem 
właśnie obok miałaby przebiegać 
prawdziwa obwodnica Białegostoku, którą 
przewidziano wraz z budową trasy S-19. 
Potrzeby wydawania aż tak dużych 
środków nie widzieli radni. Tym bardziej 
nie widzą potrzeby mieszkańcy 
Białegostoku, którzy obecnie mieszkają w 
pobliżu lub na szlaku planowanej trasy.” 

„Zwracam się z wnioskami o: 

1. Wykonywanie dróg rowerowych 
przy przebudowie i modernizacji 
ulic i chodników ze względu na 
bezpieczeństwo…” 

„Modernizacja trasy obwodowej 
Białegostoku jako drogi krajowej w 
sytuacji, gdy ze względu na zabudowę 
wzdłuż tej trasy (osiedle TBS, 
Hipermarket Auchan, salony 
samochodowe, zakłady usługowe, sklepy, 
hurtownie, przyłączenie Zawad do 
Białegostoku) przestała spełniać rolę 
trasy obwodowej, a zaczęła być ulicą 
wewnątrzmiejską - nie wymaga realizacji 
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tak drogich i kłopotliwych w utrzymaniu i 
późniejszych remontach rozwiązań jak 
np. dwupoziomowe skrzyżowania 
drogowe. Wystarczające i powszechnie 
stosowane są np. skrzyżowania np. ronda 
z sygnalizacją, wprowadzające 
uspokojenie ruchu. Budowa nowych dróg 
stwarzająca możliwość do szybszej jazdy 
samochodem oznacza zwiększenie 
wypadków, hałasu i zanieczyszczeń, a 
także zachęca do korzystania z 
samochodów, co powoduje wzrost ruchu 
drogowego.” 

III.2 Świętokrzyski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
w Kielcach 

Zgłoszona uwaga dotyczy aktualizacji 
harmonogramu (w zakresie planowanych 
okresów uzyskania decyzji 
środowiskowych oraz ogłoszenia 
przetargów na roboty budowlane) 
realizacji projektów nr: 2, 7, 10, 11, 12 z 
listy projektów drogowych planowanych w 
województwie świętokrzyskim (załącznik 
VIII Planu) 

- Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Planu 

Zmiany w Planie wynikające z uwzględnienia uwagi nie wpływają na wyniki oceny oddziaływania na środowisko oraz 
sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

III.3 Świętokrzyski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
w Kielcach 

Zgłoszona uwaga dotyczy aktualizacji 
przebiegu inwestycji nr 7 (DW745) z listy 
projektów drogowych planowanych w 
województwie świętokrzyskim 

- Uwzględnienie 
uwagi w treści 
Planu 

Zmiany w Planie wynikające z uwzględnienia uwagi nie wpływają na wyniki oceny oddziaływania na środowisko oraz 
sformułowane wnioski w zakresie prognozowanych skutków środowiskowych realizacji Planu. 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 


