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Krok 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachKrok 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Krok 2. Pozwolenie wodnoprawneKrok 2. Pozwolenie wodnoprawne

Krok 3. Decyzja z art.. 118 UoOP Krok 3. Decyzja z art.. 118 UoOP 

(warunki prowadzenia robót)(warunki prowadzenia robót)
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MEW - krok po krokuMEW - krok po kroku

DOŚU!DOŚU!



  

JUŻ TAK!JUŻ TAK!
Rozporządzenie RM z dn. 9.11.2010 (Dz. U. nr 213. Poz. 1397) w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zmieniające Rozp. z dn. 9.11.2004:

Zgodnie z Zgodnie z par. 3, ust. 1, pkt 5par. 3, ust. 1, pkt 5  WSZYSTKIEWSZYSTKIE elektrownie  elektrownie 
wodne należą do rodzajów przedsięwzięć, które mogą wodne należą do rodzajów przedsięwzięć, które mogą 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  

Czy DOŚU jest Czy DOŚU jest 
wymagana?wymagana?



  

Kwalifikacja przedsięwzięciaKwalifikacja przedsięwzięcia

• Przedsięwzięcie potencjalnie mogące    
oddziaływać na środowisko 
–  stwierdzenie o konieczności, bądź  
braku konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko = 
wszystkie MEW,wszystkie MEW,
(wcześniej – 1>5 m piętrzenia lub nie (wcześniej – 1>5 m piętrzenia lub nie 
mniej niż 2,5 MW)mniej niż 2,5 MW)

• Przedsięwzięcie zawsze mogące 
oddziaływać na środowisko – 
obligatoryjnie ocena i raport OOŚ = 
> 5 m piętrzenia> 5 m piętrzenia



  

Ocena – tak czy nie?Ocena – tak czy nie?  
Decyduje zazwyczaj Wójt/Prezydent po opinii Decyduje zazwyczaj Wójt/Prezydent po opinii 
RDOŚ i PISRDOŚ i PIS

Art. 63 ustawy z dn. 3.10.2008 Art. 63 ustawy z dn. 3.10.2008 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

•  rodzaj i charakterystyka rodzaj i charakterystyka 
przedsięwzięciaprzedsięwzięcia

•  usytuowanieusytuowanie

•  rodzaj i skala możliwego rodzaj i skala możliwego 
oddziaływaniaoddziaływania



  

Ocena – tak czy nie?Ocena – tak czy nie?  
Stwierdzenie braku konieczności Stwierdzenie braku konieczności 
przeprowadzenia oceny uniemożliwia:przeprowadzenia oceny uniemożliwia:

•  Wydania jakichkolwiek warunków Wydania jakichkolwiek warunków 
realizacji inwestycji przez organ realizacji inwestycji przez organ 
prowadzący postępowanieprowadzący postępowanie

•  Udział społeczeństwaUdział społeczeństwa
w tym NGO w tym NGO 
(strony postępowania mogą dopiero (strony postępowania mogą dopiero 
odwołać się od DOŚU na podstawie KPA)odwołać się od DOŚU na podstawie KPA)

NA POSTANOWIENIE O BRAKU NA POSTANOWIENIE O BRAKU 
KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA 
OOŚ NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIEOOŚ NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE

Czy przewidzieliśmy Czy przewidzieliśmy 
„nagłe wypadki”?„nagłe wypadki”?



  

Udział społeczeństwaUdział społeczeństwa

• Podanie informacji do publicznej 
wiadomości (sieć – w BIPie!)

• Prowadzenie aktualnego wykazu 
dokumentów (również BIP)

•Przynajmniej 21 dniowy termin 
składania uwag

• Udział społeczny – w uzasadnieniu 
decyzji

Teoria:Teoria:



  

Udział społeczeństwaUdział społeczeństwa

• Organizacje ekologiczne na prawach 
strony

• Może wejść w postępowanie dopiero pzy 
odwołaniu od decyzji

• Organy administracji mogą udzielać 
pomocy organizacjom ekologicznym

Teoria:Teoria:



  

Udział społeczeństwaUdział społeczeństwa

• Informacja powinna być opublikowana w 
BIPie! publicznie dostępnym wykazie danych

• Wykaz powinien być aktualny i łatwy do 
wyszukania (najlepiej zawsze w BIPie)

Dostęp do informacji o planowanym 
przedsięwzięciu nie powinien być utrudniany!

Praktyka:Praktyka:



  

Udział społeczeństwaUdział społeczeństwa

• Konieczność informowania 
społeczeństwa o trwającym 
postępowaniu i nowych jego 
aspektach

• Organizowanie spotkań 
otwartych – w tym rozpraw 
administracyjnych

• Współpraca z organizacjami 
ekologicznymi

Co powinno być?Co powinno być?



  

Raport OOŚRaport OOŚ
Czego nie ma, co jest źle?

• Opis samego przedsięwzięcia – często brak podstawowych danych 
jak: wysokość piętrzenia, planowana produkcja energii, 
charakterystyka przepławki, inne elementy powiązane z budową MEW

• Nierzetelna ocena stanu środowiska (nieaktualne dane, bądź 
całkowite pominięcie niektórych elementów) i wyjątkowo często – 
brak badań terenowych lub ich jakość (metodyka!)



  

Raport OOŚRaport OOŚ
Czego nie ma, co jest źle?

• Brak określenia, bądź pomijanie 
rzeczywistego zakresu oraz zasięgu 
oddziaływania przedsięwzięcia

•Pomijanie bądź bagatelizowanie wpływu 
na gatunki chronione i/lub zagrożone 
wyginięciem, a także na programy 
restytucji ryb w dorzeczu

• Pomijanie bądź bagatelizowanie wpływu 
na obszary chronione w tym na OBSZARY 
NATURA 2000!!!



  

Raport OOŚRaport OOŚ
Czego nie ma, co jest źle?

• Brak oceny wpływu na migracje zwierząt (oraz 
roślin) i znaczenie danej rzeki/potoku dla 
funkcjonowania ekosystemów w ujęciu lokalnym, 
regionlanym, krajowmym, międzynarodowym

• Słabe uzasadnienie celowości przedsięwzięcia

• Brak rzeczowej analizy wariantowej – 
preferowanie wyłącznie wariantu inwestorskiego



  

Raport OOŚRaport OOŚ
Czego nie ma, co jest źle?

• Mylne używanie pojęcia środków 
minimalizujących i kompensacji 
przyrodniczych

• Brak rzeczowej oceny wpływu na 
społeczeństwo i określenia możliwości 
konfliktów społecznych

Banalizowanie STRAT W RYBOSTANIE (PZW), 
TURYSTYCE (np. kajakarstwo)... 

BRAK ANALIZY ODDZIAŁYWAŃ BRAK ANALIZY ODDZIAŁYWAŃ 
SKUMULOWANYCH !!!SKUMULOWANYCH !!!



  



  

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE
•  prawo jestprawo jest

•  nadal organy administracji – zwłaszcza nadal organy administracji – zwłaszcza 
niższego szczebla – utrudniają udział niższego szczebla – utrudniają udział 
społeczeństwa w postępowaniachspołeczeństwa w postępowaniach

•  poziom raportów OOŚ dotyczących MEW jest poziom raportów OOŚ dotyczących MEW jest 
bardzo niskibardzo niski

•  inwestorzy decydują się na wszczęscie inwestorzy decydują się na wszczęscie 
procedur inwestycyjnych bez rozważenia procedur inwestycyjnych bez rozważenia 
kwestii środowiskowych kwestii środowiskowych 



  

DZIĘKUJEMY DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘZA UWAGĘ
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