
Procedura oceny oddziaływania na 
środowisko

Bogatynia, 6 lutego 2019 



Ocena 
oddziaływania 
na środowisko

1. Obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla  kopalni odkrywkowej

2. W ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

3. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, stanowiącą część 
postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 
przeprowadza organ właściwy do wydania 
tej decyzji

4. Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku 
o wydanie koncesji

5. Złożenie wniosku w terminie 6 lat od 
wydania decyzji



Co analizujemy 
oceniając 
oddziaływanie 
kopalni na 
środowisko

Analiza i ocena bezpośredniego i 
pośredniego wpływu danego 
przedsięwzięcia na:

ü środowisko oraz ludność, w tym 
zdrowie i warunki życia ludzi,

ü dobra materialne,
ü zabytki,
ü krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, 
ü wzajemne oddziaływanie między tymi 

elementami;
ü dostępność do złóż kopalin;
ü ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

oraz katastrof naturalnych i 
budowlanych;

ü możliwości oraz sposoby 
zapobiegania i zmniejszania 
negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko;

ü wymagany zakres monitoringu



KWB Turów – 
ocena 
oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko



Co zawiera 
raport?

• Informacje umożliwiające analizę wpływu 
przedsięwzięcia

• opis planowanego przedsięwzięcia (np. 
przewidywane rodzaje i ilości emisji, w 
tym odpadów,)

• ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych

• opis elementów przyrodniczych 
środowiska

• opis istniejących w sąsiedztwie zabytków
• informacje na temat powiązań z innymi 

przedsięwzięciami, w szczególności 
kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych, 
zrealizowanych lub planowanych

• opis wariantów
• analizę możliwych konfliktów społecznych
• streszczenie w języku niespecjalistycznym



Udział 
społeczeństwa 

Udział społeczeństwa w postępowaniu – 
konsultacje społeczne:
• Każdy może zapoznawać się z 

dokumentacją sprawy
• Każdy może składać uwagi i wnioski 
ü Pisemnie
ü Ustnie
ü Elektronicznie 

Termin konsultacji 24.01 – 13.02. (włącznie)

Konsultacje transgraniczne:

z Republiką Czeską
Z Federalną Republiką Niemiecką 



Obwieszczenie o 
konsultacjach 
społecznych 



Decyzja o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

W DŚU:
•  brane pod uwagę wyniki postępowania z 

udziałem społeczeństwa 

• informacje o przeprowadzonym postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa oraz o 
tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i 
w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i 
wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa

RDOŚ podaje do publicznej wiadomości 
informacje o DŚU i umożliwia zapoznanie się z jej 
treścią i dokumentacją sprawy 

Ważne strony:  
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia
http://bip.bogatynia.pl/?c=15 

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia
http://bip.bogatynia.pl/?c=15


Strona 
postępowania 

Strona
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 
czynności organu ze względu na swój interes 
prawny lub obowiązek.

Organizacja ekologiczna
Organizacje ekologiczne, które powołując się na 
swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia 
w określonym postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na 
prawach strony, jeżeli prowadzą działalność 
statutową w zakresie ochrony środowiska lub 
ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy 
przed dniem wszczęcia tego postępowania

Zawiadomienie przez publiczne obwieszczenie –
Zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
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