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Poprawka  109 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 
 
Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2011/92/UE 
Artykuł 8 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 8 Artykuł 8 

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
uwzględniane w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. W związku z 
tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję zawiera następujące informacje: 

1. Wynikom konsultacji oraz informacjom 
zebranym na podstawie art. 5, 6 i 7 
poświęca się naleŜytą uwagę i ocenia się je 
szczegółowo w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. Kiedy decyzja o 
przyznaniu lub odmowie wydania 
zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, 
właściwy organ lub organy informują o 
niej społeczeństwo zgodnie z 
odpowiednimi procedurami, podając do 
wiadomości społeczeństwa następujące 
informacje: 

a) przygotowaną przez właściwy organ 
ocenę oddziaływania na środowisko, o 
której mowa w art. 3, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę moŜliwości, zrównowaŜenia 
znaczących niekorzystnych skutków; 

a) wyniki przygotowanej przez właściwy 
organ oceny oddziaływania na środowisko, 
o której mowa w art. 3, w tym streszczenie 
uwag i opinii otrzymanych na podstawie 
art. 6 i 7, oraz warunki dotyczące 
środowiska przedstawione wraz z decyzją, 
w tym opis głównych środków podjętych 
w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
moŜliwości, zrównowaŜenia znaczących 
niekorzystnych skutków; 

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, po 
uwzględnieniu rozwiązań alternatywnych, 
w tym prawdopodobne zmiany stanu 
środowiska naturalnego, w przypadku 

b) zarys zasadniczych alternatywnych 
rozwiązań rozwaŜanych przez wykonawcę, 
łącznie ze wskazaniem głównych 
powodów dokonanego przez niego 
wyboru, przy uwzględnieniu skutków 
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gdyby projekt nie został zrealizowany 
(scenariusz odniesienia); 

środowiskowych; 

c) streszczenie opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7; 

skreślona 

d) oświadczenie o tym, w jakim zakresie 
uwzględniono kwestie środowiskowe przy 
udzielaniu zezwolenia na inwestycję i w 
jakim zakresie włączono do tej decyzji lub 
w inny sposób uwzględniono wyniki 
konsultacji i informacje zebrane na 
pdostawie art. 5, 6 i 7. 

d) oświadczenie o tym, w jakim zakresie 
uwzględniono kwestie środowiskowe przy 
udzielaniu zezwolenia na inwestycję 
i w jakim zakresie włączono do tej decyzji 
lub w inny sposób uwzględniono 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko oraz wyniki konsultacji 
i informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 
i 7. 

W przypadku projektów potencjalnie 
mających znaczące niekorzystne skutki 
transgraniczne, właściwy organ podaje 
informacje dotyczące nieuwzględnienia 
opinii otrzymanych przez zainteresowane 
państwo członkowskie w czasie konsultacji 
przeprowadzonych na podstawie art. 7. 

W przypadku projektów potencjalnie 
mających znaczące niekorzystne skutki 
transgraniczne właściwy organ podaje 
informacje dotyczące nieuwzględnienia 
opinii otrzymanych przez zainteresowane 
państwo członkowskie w czasie konsultacji 
przeprowadzonych na podstawie art. 7. 

2. JeŜeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 
7 okaŜe się, Ŝe przedsięwzięcie będzie 
miało znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – rozwaŜa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące. 

2. Właściwy organ – jak najszybciej i po 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1, oraz z wykonawcą – rozwaŜa, 
czy odmówić zezwolenia na inwestycję lub 
czy sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące w oparciu o odnośne 
przepisy. 

JeŜeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi 
zagwarantować, Ŝe zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 

JeŜeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
zgodnie z odnośnymi przepisami musi 
zagwarantować, Ŝe zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska. 



 

AM\1002583PL.doc  PE515.950v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki. 

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a takŜe do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. 

 

W stosownych przypadkach moŜna 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych. 

 

  

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosowanych przypadkach, specjalne oceny 
wymagane na podstawie innych przepisów 
unijnych, a konsultacje, o których mowa w 
art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy 
organ finalizuje ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w terminie 
trzech miesięcy. 

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosownych przypadkach, specjalne oceny 
wymagane na podstawie innych przepisów 
unijnych, a konsultacje, o których mowa w 
art. 6 i 7, zostały ukończone, właściwy 
organ finalizuje ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w terminie 
ustalonym przez państwo członkowskie i 
nieprzekraczającym 90 dni. 

W zaleŜności od charakteru, stopnia 
złoŜoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ moŜe 
przedłuŜyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłuŜenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji. 

W zaleŜności od charakteru, stopnia 
złoŜoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ moŜe 
wyjątkowo przedłuŜyć ten termin o dalszy 
okres ustalony przez państwo 
członkowskie i nieprzekraczający 90 dni; 
w takim przypadku właściwy organ 
informuje wykonawcę w formie pisemnej 
o powodach takiego przedłuŜenia i o 
przewidywanej dacie podjęcia decyzji. 

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na 
inwestycję właściwy organ sprawdza, czy 
informacje podane w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, w 
szczególności jeśli chodzi o środki 
przewidziane w celu uniknięcia, 
ograniczenia i, w miarę moŜliwości, 
zrównowaŜenia wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska.”; 

skreślony 

 __________ 
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* Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3. 
  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Poprawka  110 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 
 
Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złoŜony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą. 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złoŜony po dacie, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą, jeŜeli wykonawca 
złoŜy wniosek o kontynuację procedury 
oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej jego przedsięwzięcia zgodnie ze 
zmienionymi przepisami. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Poprawka  111 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 
 
Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 
Załącznik I 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) W załączniku I wprowadza się 
następujące zmiany: 

 a) tytuł otrzymuje brzmienie: 

 „PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 4 UST. 1 (PROJEKTY 
PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ 
OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO)” 

 c) pkt 7 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „a) budowa dalekobieŜnych linii ruchu 
kolejowego i portów lotniczych [...];” 

 d) w ust. 7 dodaje się literę w brzmieniu: 

 „aa) ustalenie tras odlotowych i 
przylotowych od i do sieci tras;” 

 e) dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu: 

 „14a. Poszukiwanie, ocena i wydobycie 
ropy naftowej lub gazu ziemnego 
uwięzionego w gazonośnych warstwach 
łupku lub w innych osadowych 
formacjach skalnych o takiej samej lub 
mniejszej przepuszczalności i porowatości, 
niezaleŜnie od wydobytej ilości.  

 14b. Poszukiwanie i wydobycie gazu z 
pokładów węgla, niezaleŜnie od wydobytej 
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ilości.  

 f) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

 „19. Kamieniołomy i kopalnie 
odkrywkowe, w przypadku gdy 
powierzchnia zakładów przekracza 25 ha, 
wydobycie złota przy uŜyciu technologii 
wykorzystujących zbiorniki cyjanku lub 
wydobycie torfu, w przypadku gdy 
powierzchnia zakładów przekracza 150 
ha.” 

 g) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

 „20. Budowa, modyfikacja lub rozbudowa 
linii elektrycznych (napowietrznych, 
podziemnych lub mieszanych) lub 
modernizacja linii istniejących o napięciu 
co najmniej 220 kV i długości powyŜej 15 
km oraz budowa lub modyfikacja 
powiązanych podstacji elektrycznych 
(podstacje umoŜliwiające transformację 
napięcia, przekształcające prąd lub 
przejściowe w miejscu przejścia linii 
kablowej nadziemnej w linię kablową 
podziemną i na odwrót).”  

 h) dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

 „24a. Parki rozrywki i pola golfowe 
projektowane na obszarach 
charakteryzujących się deficytem wody, 
wysokim ryzykiem pustynnienia lub 
suszy.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Poprawka  112 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 
 
Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 
Załącznik I 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) W załączniku I wprowadza się 
następujące zmiany: 

 a) tytuł otrzymuje brzmienie: 

 „PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 4 UST. 1 (PROJEKTY 
PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ 
OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO)” 

 c) pkt 7 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „a) budowa dalekobieŜnych linii ruchu 
kolejowego i portów lotniczych [...];” 

 d) w ust. 7 dodaje się literę w brzmieniu: 

 „aa) ustalenie tras odlotowych i 
przylotowych od i do sieci tras;” 

 e) dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu: 

  

 „14a. Wydobycie w celach handlowych 
ropy naftowej lub gazu ziemnego 
uwięzionego w gazonośnych warstwach 
łupku lub w innych osadowych 
formacjach skalnych o takiej samej lub 
mniejszej przepuszczalności i porowatości, 
jeŜeli wydobyta ilość przekracza 500 ton 
dziennie lub 500 000 metrów sześciennych 
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dziennie.  
 
14b. Wydobycie gazu ziemnego z 
pokładów węgla, jeŜeli ilość przekracza 
500 000 metrów sześciennych dziennie, z 
wyłączeniem wydobycia ze względów 
bezpieczeństwa. 

 f) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

 “19. Kamieniołomy i kopalnie 
odkrywkowe, jeŜeli powierzchnia zakładu 
przekracza 25 ha, wydobycie złota przy 
uŜyciu technologii wykorzystujących 
zbiorniki cyjanku lub wydobycie torfu, 
jeŜeli powierzchnia zakładu przekracza 
150 ha.” 

 g) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

 „20. Budowa, modyfikacja lub rozbudowa 
linii elektrycznych (napowietrznych, 
podziemnych lub mieszanych) lub 
modernizacja linii istniejących o napięciu 
co najmniej 220 kV i długości powyŜej 15 
km oraz budowa lub modyfikacja 
powiązanych podstacji elektrycznych 
(podstacje umoŜliwiające transformację 
napięcia, przekształcające prąd lub 
przejściowe w miejscu przejścia linii 
kablowej nadziemnej w linię kablową 
podziemną i na odwrót).”  

 h) dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

 „24a. Parki rozrywki i pola golfowe 
projektowane na obszarach 
charakteryzujących się deficytem wody, 
wysokim ryzykiem pustynnienia lub 
suszy.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Poprawka  113 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 
 
Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 
Załącznik IV 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 

ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 
(INFORMACJE PODAWANE PRZEZ 
WYKONAWCĘ W SPRAWOZDANIU O 
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO) 

1. Opis przedsięwzięcia zawierający w 
szczególności: 

1. Opis przedsięwzięcia obejmujący w 
szczególności: 

 -a) opis lokalizacji przedsięwzięcia; 

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji; 

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania na wodę i grunty w 
czasie poszczególnych etapów budowy, 
eksploatacji i, w stosownych przypadkach, 
rozbiórki; 

  

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zuŜycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
gruntów, gleby i róŜnorodności 
biologicznej); 

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zuŜycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
gruntów, gleby i róŜnorodności 
biologicznej); 

c) oszacowanie typu i ilości 
przewidywanych pozostałości i emisji 
(zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby i 
podglebia, hałasu, wibracji, światła, ciepła, 

c) oszacowanie typu i ilości 
przewidywanych pozostałości i emisji 
(zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby i 
podglebia, hałasu, wibracji, światła, ciepła, 
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promieniowania itp.) wynikających z 
funkcjonowania proponowanego 
przedsięwzięcia. 

promieniowania itp.) wynikających z 
funkcjonowania proponowanego 
przedsięwzięcia. 

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem 
głównych powodów dokonanego wyboru, z 
uwzględnieniem skutków dla środowiska. 

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych rozpatrywanych przez 
wykonawcę, które są odpowiednie dla 
proponowanego przedsięwzięcia i jego 
specyfiki oraz umoŜliwiają ocenę 
porównawczą zrównowaŜonego 
charakteru rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych w świetle ich znacznego 
oddziaływania, a takŜe podanie głównych 
powodów dokonanego wyboru. 

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych. 

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska. Opis ten powinien obejmować 
wszelkie obecne problemy związane ze 
środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, 
w szczególności dotyczące wszelkich 
obszarów o szczególnym znaczeniu 
ekologicznym oraz wykorzystania zasobów 
naturalnych. 

4. Opis aspektów środowiska, na które 
moŜe w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
róŜnorodność biologiczną i funkcje 
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z uŜytkowaniem gruntów, ze 
zmianą uŜytkowania gruntów i leśnictwem, 
moŜliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeŜeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagroŜenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 

4. Opis czynników środowiskowych, na 
które moŜe w znaczący sposób 
oddziaływać proponowane 
przedsięwzięcie, uwzględniający w 
szczególności: zaludnienie, zdrowie 
ludzkie, faunę, florę, róŜnorodność 
biologiczną, grunty (zajmowanie gruntów), 
glebę (materia organiczna, erozję, 
zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i 
jakość), powietrze, czynniki klimatyczne, 
klimat (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z uŜytkowaniem gruntów, ze 
zmianą uŜytkowania gruntów i leśnictwem, 
moŜliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeŜeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagroŜenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
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architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyŜszymi aspektami, a takŜe naraŜenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagroŜenia związane z klęskami 
Ŝywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka. 

krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyŜszymi czynnikami, a takŜe naraŜenie, 
podatność i odporność tych czynników na 
zagroŜenia związane z klęskami 
Ŝywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka. 

5. Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków proponowanego przedsięwzięcia 
dla środowiska, wynikających m.in. z: 

5. Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków proponowanego przedsięwzięcia 
dla środowiska, wynikających m.in. z: 

a) istnienia przedsięwzięcia; a) istnienia przedsięwzięcia; 

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
róŜnorodności biologicznej oraz funkcji 
ekosystemu, jakie ona zapewnia, z 
uwzględnieniem w miarę moŜliwości 
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych; 

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody i 
róŜnorodności biologicznej, w tym flory i 
fauny; 

c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 
światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 
niedogodności i usuwania odpadów; 

c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 
światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 
niedogodności i usuwania odpadów; 

d) zagroŜeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof); 

d) zagroŜeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof), które według rozsądnej oceny 
mogą być traktowane jako typowe dla 
danego rodzaju przedsięwzięcia; 

e) kumulacji skutków ze skutkami innych 
przedsięwzięć i działań; 

skreślona 

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z uŜytkowaniem gruntów, ze 
zmianą uŜytkowania gruntów i leśnictwem; 

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z uŜytkowaniem gruntów, ze 
zmianą uŜytkowania gruntów i leśnictwem; 

g) wykorzystywanych technologii i 
substancji; 

g) wykorzystywanych technologii i 
substancji; 

h) zmian hydromorfologicznych. h) zmian hydromorfologicznych. 

Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków powinien obejmować 
bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, 
wtórne, kumulatywne, transgraniczne, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
przejściowe, pozytywne i negatywne skutki 

Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków powinien obejmować 
bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, 
wtórne, kumulatywne, transgraniczne, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
przejściowe, pozytywne i negatywne skutki 
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przedsięwzięcia. Opis powinien 
uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia 
cele w zakresie ochrony środowiska 
określone na poziomie UE lub państwa 
członkowskiego. 

przedsięwzięcia. Opis powinien 
uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia 
cele w zakresie ochrony środowiska 
określone na poziomie Unii lub państwa 
członkowskiego. 

6. Opis metod prognozowania 
zastosowanych do oceny skutków dla 
środowiska, o których mowa w pkt 5, a 
takŜe wyszczególnienie głównych 
niewiadomych i określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 
alternatywnego. 

6. Opis metod prognozowania 
zastosowanych do oceny skutków dla 
środowiska, o których mowa w pkt 5, a 
takŜe wyszczególnienie głównych 
niewiadomych i określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 
alternatywnego. 

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
moŜliwości, zrównowaŜenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych 
skutków dla środowiska. W opisie naleŜy 
wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono 
lub zrównowaŜono znaczące niekorzystne 
skutki i uwzględnić zarówno etap budowy, 
jak i etap eksploatacji. 

7. Opis środków przewidzianych przede 
wszystkim w celu uniknięcia i 
ograniczenia, a w ostateczności 
zrównowaŜenia wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska, o których mowa 
w pkt 5, a w stosownych przypadkach 
wszelkich proponowanych środków w 
zakresie monitorowania, takich jak 
przygotowanie powykonawczej analizy 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie naleŜy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono, zrównowaŜono znaczące 
niekorzystne skutki lub im zapobiegnięto, i 
uwzględnić zarówno etap budowy, jak i 
etap eksploatacji. 

8. Ocena zagroŜeń związanych z klęskami 
Ŝywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, na które 
przedsięwzięcie moŜe być podatne i, w 
stosownych przypadkach, opis środków 
przewidzianych w celu zapobiegania takim 
zagroŜeniom, a takŜe środków w zakresie 
przygotowania i reagowania na sytuacje 
wyjątkowe (np. środków wymaganych na 
podstawie dyrektywy 96/82/WE ze 
zmianami). 

8. Ocena prawdopodobnych zagroŜeń 
związanych z klęskami Ŝywiołowymi i 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka oraz ryzyka wypadków, na które 
przedsięwzięcie moŜe być podatne i, w 
stosownych przypadkach, opis środków 
przewidzianych w celu zapobiegania takim 
zagroŜeniom, a takŜe środków w zakresie 
przygotowania i reagowania na sytuacje 
wyjątkowe. 

9. Sporządzone w nietechnicznym języku 
streszczenie informacji podanych zgodnie 
z powyŜszymi punktami. 

9. Sporządzone w nietechnicznym języku 
streszczenie informacji podanych zgodnie 
z powyŜszymi punktami. 

10. Określenie wszelkich trudności 
(niedostatków technicznych lub braku 
wiedzy fachowej), jakie napotkał 

10. Określenie wszelkich trudności 
(niedostatków technicznych lub braku 
wiedzy fachowej), jakie napotkał 
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wykonawca podczas gromadzenia 
wymaganych informacji oraz opis źródeł 
wykorzystanych do opisów i ocen, a takŜe 
wyszczególnienie głównych niewiadomych 
oraz określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 
alternatywnego.”. 

wykonawca podczas gromadzenia 
wymaganych informacji, oraz opis źródeł 
wykorzystanych do opisów i ocen, a takŜe 
wyszczególnienie głównych niewiadomych 
oraz określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 
alternatywnego.”. 

Or. en 

 
 


