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 Niniejszy rozdział monografii skierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, 

którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia związane z infrastrukturą turystyczną na obszarach Natura 2000. 

 Na wstępie wyjaśniono podstawową terminologię z zakresu ocen oddziaływania na środowisko 

omówiono czym jest obszar Natura 2000, czym jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz ocena oddziaływania na obszar Natura 2000. Następnie omówiono procedury oceny oddziaływania 

na środowisko w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Każdy z analizowanych przypadków omówiono na podstawie 

przygotowanych schematów postępowania, tak forma prezentacji ma na celu w możliwie przejrzysty sposób 

przedstawić złożone procesy administracyjne. 

 Obszary Natura 2000 są formami ochrony przyrody powoływanymi na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
32

. Według tej ustawy są to: 

– obszary specjalnej ochrony ptaków, 

– specjalne obszary ochrony siedlisk lub 

– obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, 

utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

Obszary specjalnej ochrony ptaków to obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w których 

granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium 

rozwoju (art. 5 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody). 

Specjalne obszary ochrony siedlisk to obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków 

roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego 

stanu ochrony tych gatunków (art. 5 pkt 19 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty to projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk, 

zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji, które w regionie biogeograficznym, do którego należą, 

w znaczący sposób przyczyniają się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska 

przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także mogące znacząco 

przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego 

regionu biogeograficznego. W przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem 

mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący 

się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania (art. 5 pkt 2c ustawy 

o ochronie przyrody). 

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz na obszar Natura 2000 zostały określone w dziale V ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko
33

 (dalej jako ustawa ooś). Jednak zanim przejdziemy do omawiania wybranych 

                                                 
32 Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm. dalej jako ustawa o ochronie przyrody 
33 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. dalej jako ustawa ooś 
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scenariuszy inwestycyjnych należy wyjaśnić kilka definicji i tak poprzez ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko (OOŚ) zgodnie z art. 3, ust 1, pkt. 8 ustawy ooś rozumie się postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,  

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;  

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zdefiniowana została  w art. 3, ust 1, pkt. 7 ustawy 

ooś i rozumie się ją jako ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

 Omawiając ogólne zasady rządzące oceną oddziaływania na środowisko, należy podkreślić, że jej 

przeprowadzenia będą wymagać planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

które podzielono na: 

 planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli właściwy 

organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny
34

. 

Kierując się zapisami art. 71 ust 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Pamiętać należy, że uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsame z oceną oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. 

W niniejszym rozdziale, który omawia możliwości realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą 

turystyczną, których realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, skupiono się 

tylko na przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wynika to z faktu, 

że lokalni inwestorzy najczęściej będą mieli do czynienia właśnie z takimi przedsięwzięciami. Katalog 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

został opublikowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko
35

. Poniżej wymieniono przedsięwzięcia (z § 3 ust. 1. ww. 

rozporządzenia) mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które związane są z szeroko pojętą 

turystyką i których realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, 

skocznie narciarskie, oraz urządzenia im towarzyszące;  

 ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami 

przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
36

, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niż:  

o 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 

1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,  

o 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a  

 przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 

budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia; 

 stałe pola kempingowe lub karawaningowe:  

o na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy o ochronie przyrody,  

                                                 
34 E. Florkiewicz, A. Kawicki, Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, Zeszyty metodyczne GDOŚ nr 1, Warszawa 2009, s. 17. 
35 Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. 
36 Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm. 
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o o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż 

wymienione w lit. a; 

 garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych 

lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 50, 52-55 i 57 rozporządzenia
37

 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:  

o 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 

1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy,  

o 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a  

 przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni 

zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu 

pionowego obiektu budowlanego;  

 parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 

związanej 

z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 

18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
38

, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;  

 porty lub śródlądowe drogi wodne; 

 przystanie śródlądowe:  

o dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu 

lub rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
39

,  

o wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m; 

 porty lub przystanie morskie, 

 przedsięwzięcia ochrony brzegów morskich oraz zabezpieczające przed wpływami morza, a także inne 

przedsięwzięcia powodujące zmianę strefy brzegowej, w tym wały, mola, pirsy, z wyłączeniem 

ich konserwacji lub odbudowy; 

Na ryc. nr 2 przedstawiono przebieg postępowania, zmierzającego do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest przygotowanie wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia (dokument zawierający podstawowe 

informacje o planowanym przedsięwzięciu)
40

 oraz pozostałych wymaganych ustawowo załączników, o których 

mowa w art. 74 ust 1 ustawy ooś. W większości przypadków załącznikami tymi będą: poświadczona przez 

właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wypis z rejestru gruntów 

obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, 

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Następnie należy złożyć przygotowane dokumenty wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Istotną kwestią jest dołączenie do wniosku dowodu wniesienia opłaty 

skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł  a w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia 

opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł
41

. Należy pamiętać o tym, że kartę 

informacyjną przedsięwzięcia należy złożyć w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.  

W następnym kroku organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu niewiążących opinii 

(regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego inspektora sanitarnego - najczęściej państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego) stwierdza w formie postanowienia czy wymagane jest przeprowadzenie 

oceny oddziaływania. Jeżeli organ stwierdzi brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania to po 

przeanalizowaniu zgromadzonego materiału wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

                                                 
37 Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. 
38 Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm. 
39 Dz. U. 2013 r. poz. 1458 
40 zakres w jakim należy opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia określono w art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy ooś 
41 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 ze zm.) 

 



Krzysztof Pyszny 

30 

W przypadku gdy właściwy organ nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  

w postanowieniu określa również zakres w jakim należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. Wnioskodawca sporządza raport o oddziaływaniu na środowisko najczęściej w pełnym zakresie 

określonym w art. 66 ustawy ooś i przedkłada go wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który zgodnie 

z art. 77 ustawy ooś występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, do dyrektorem 

urzędu morskiego oraz zasięga opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej. 

 

Ryc. 2 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko (opracowanie własne). 
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Bardzo ważnym elementem procedury jest zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa  

w postępowaniu. Ustawa nie precyzuje, terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych jednak najczęściej 

następuje to po złożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organ prowadzący 

postępowanie podaje wówczas informacje o wniosku i o raporcie do wiadomości publicznej oraz zawiadamia 

społeczeństwo o możliwości składania uwag i wniosków w okresie 21 dni. Podanie do publicznej wiadomości 

następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie urzędu, przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo 

przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, za pośrednictwem BIP-u i ewentualnie przez ogłoszenie 

w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości bądź miejscowościach właściwych ze względu 

na przedmiot postępowania. W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa może zostać przeprowadzona 

rozprawa administracyjna otwarta dla publiczności. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie 

analizuje przedstawione przez wnioskodawcę materiały, uzgodnienia i opinie oraz uwagi i wnioski, 

które wpłynęły w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu. Ostatnim etapem procedury jest podanie 

do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Następnym krokiem w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego jest dołączenie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o wydanie kolejnych decyzji inwestycyjnych (wymienionych 

w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 ustawy ooś). Poniżej wymieniono tylko najważniejsze z nich: 

 decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu 

na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części
42

 

 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
43

 

 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
44

; 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy 

lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części na podstawie ustawy Prawo budowlane. 

Poza planowanymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko przepisy ustawy 

ooś odnoszą się także do innych inwestycji. Chodzi tu o przedsięwzięcia, które nie są wymienione 

w rozporządzeniu klasyfikującym przedsięwzięcia, ale mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 

a jednocześnie nie są bezpośrednio związane z jego ochroną lub z niej nie wynikają. Będą one wymagały 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeśli właściwy organ administracji stwierdzi taki 

obowiązek
45

. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 szerzej została omówiona w dalszej części rozdziału.  

Procedura powyższa dotyczy działań inwestycyjnych innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. Należy podkreślić, że ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 

dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadza się w ramach 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Dla przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

po opracowaniu projektu budowlanego zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy lub ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występuje się do organu (najczęściej starosta) o wydanie 

pozwolenia na budowę. W związku z tym, że przedsięwzięcie będzie położone na obszarze Natura 2000 lub jego 

sąsiedztwie organ dokonuje analizy przedsięwzięcia pod kątem potencjalnego jej oddziaływania na obszar 

Natura 2000. Jeżeli stwierdzi, że charakter przedsięwzięcia, jego wielkość czy sposób korzystania ze środowiska 

mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 nakłada na inwestora obowiązek przygotowania 

karty informacyjnej przedsięwzięcia i przedłożenia jej wraz z dokumentacją techniczną regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska. RDOŚ po szczegółowej analizie informacji zawartej w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia oraz dokumentacji projektowej odstępuje od nałożenia obowiązku opracowania raportu 

o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub taki obowiązek nakłada określając zakres dla raportu, 

który powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Następnie 

                                                 
42 wydawanych na podstawie ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) 
43 wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. 

poz. 647 ze zm.) 
44 wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) 
45 E. Florkiewicz, A. Kawicki, Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, Zeszyty metodyczne GDOŚ nr 1, Warszawa 2009, s. 17. 
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po opracowaniu raportu inwestor przedkłada go regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

a starosta na wniosek RDOŚ zapewnia w tym postępowaniu czynny udział społeczeństwa. W ramach 

postępowania z udziałem społeczeństwa starosta może przeprowadzić otwartą dla społeczeństwa rozprawę 

administracyjną. Tutaj każdy może składać wnioski i uwagi dotyczące wnioskowanego przedsięwzięcia. Starosta 

przekazuje RDOŚ wniesione przez społeczeństwo wnioski i uwagi oraz protokół z rozprawy, jeśli została 

przeprowadzona. W tym czasie dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze morskim regionalny dyrektor 

ochrony środowiska występuje do dyrektora urzędu morskiego o wydanie opinii. 

 

Ryc. 3. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 (opracowanie własne). 
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Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 obejmującej łącznie: 

 weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,  

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,  

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;  

regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeżeli z oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na ten obszar.  

W przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, 

że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar regionalny dyrektor ochrony 

środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.  

Przedstawione na ryc. 3 postępowanie związane z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na budowę jest 

analogiczne w sytuacji ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wówczas postępowanie administracyjne prowadzi wójt, burmistrz lub prezydenta miasta. 

Wcześniejsze opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

inwestycyjnych, na których potem ustanowiono obszar Natura 2000 nie jest tożsame z odstąpieniem 

przez starostę (na etapie wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę) od analizy czy wnioskowane 

przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Znane są przypadki nakładania 

w takiej sytuacji obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na obszar Natura 2000 

i jego nieuzgodnieniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad tematem znacząco negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Przystępując do jakichkolwiek działań inwestycyjnych na obszarach Natura 2000 należy mieć na względzie treść 

art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że zabrania się podejmowania działań mogących, osobno 

lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, 

w tym w szczególności:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000  

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

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

Na czym polega znacząco negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 zdefiniowane zostało w ustawie 

o ooś. Tak pojmowanym oddziaływaniem jest oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, 

w tym w szczególności działania mogące:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

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

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

W związku z tym na obszarach Natura 2000 dopuszcza się tylko te działania, które nie będą znacząco 

negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Ustawodawca dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia w przypadku znacząco negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 tylko w jednym przypadku. Mianowicie, 

jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze 

społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić 

na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub 

obszary znajdujące się na liście proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty; zapewniając 

wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci 

obszarów Natura 2000.  

 Przedstawione w niniejszym rozdziale scenariusze działań inwestycyjnych mają charakter ogólny 

i omawiają najczęściej pojawiające się sytuacje. Podkreślić należy, że m.in. lokalizacja i specyfika 

przedsięwzięcia mogą wpłynąć na zmiany w przebiegu scenariuszy zaprezentowanych w niniejszym rozdziale. 

Pamiętajmy również o tym, że każde postępowanie administracyjne ma charakter indywidualny. 
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