Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – uzupełnienie informacji zawartych w poradniku
W ślad za opinią Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydaną w związku z wątpliwościami
odnośnie konieczności stosowania przez LGD przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), MRiRW,
w ramach uzupełnienia treści zawartej w Poradniku dla LGD, przekazuje następujące informacje.
Tworząc LSR na lata 2014-2020 należy pamiętać, iż projekty strategii, jako dokumentów, których
realizacja może potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, mogą wymagać poddania ich treści
przed zatwierdzeniem, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Przepisy ww. ustawy
uzależniają jednakże konieczność przeprowadzenia takiej oceny, w odniesieniu do tej kategorii
dokumentów planistycznych, od ich indywidualnej zawartości oraz zewnętrznych uwarunkowań ich
realizacji.
Przesłanką obowiązkowo kwalifikującą projekt LSR do przedmiotowej oceny jest stwierdzone ryzyko
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000
w związku z realizacją przedsięwzięć, bądź innych działań nim objętych (patrz art. 46 pkt 3 i art. 47
ww. ustawy).
Ponieważ decyzję o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokonuje
organ opracowujący projekt dokumentu sam bądź w uzgodnieniu z właściwym organem
środowiskowym, zaleca się, aby LGD podczas przygotowywania LSR, przeanalizowały ich zapisy pod
kątem ewentualnego spełnienia kryteriów kwalifikujących, o których mowa powyżej. W sytuacji,
gdyby w projekcie LSR znalazły się zapisy pozwalające na realizację przedsięwzięć bądź działań
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ww. ustawy
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)), należy sprawdzić, w jakiej
pozostają relacji do obowiązujących na danym obszarze zapisów innych dokumentów strategicznych,
poddanych przed przyjęciem, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Jeżeli bowiem zapisy
projektu LSR mają zbliżony zakres i stopień szczegółowości do takich dokumentów,
a przeprowadzona dla nich ocena uwzględnia wszystkie skutki mogące wystąpić w związku
z realizacją LSR, może być to przesłanka nie kwalifikowania danej LSR do odrębnej oceny.
W przypadku wątpliwości, poszczególne przypadki mogą być interpretowane indywidualnie przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, po przedstawieniu projektu bądź jego założeń o ile są
one na tyle szczegółowe, iż pozwalają na ocenę jego docelowej zawartości.
W każdej LSR należy zawrzeć informację o przeprowadzeniu analizy jej zapisów pod kątem
spełnienia kryteriów kwalifikujących do przedmiotowej oceny i jej wynikach.
W przypadku, gdy LSR wymagać będzie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, wynikające z niej ustalenia należy dodatkowo uwzględnić podczas przygotowywania
ostatecznej wersji strategii. Ponadto do LSR należy załączyć pisemne podsumowanie zawierające
informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Wybrane artykuły ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

1)

2)

3)

Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz
strategii rozwoju regionalnego;
polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy
administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Art. 47. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także
w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu
z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi,
że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko.

Art. 55. 3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające
uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań
alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.

