Warszawa, 30 kwietnia 2013

Opinia Koalicji Klimatycznej
na temat projektu dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu
strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030” zgłoszona w trakcie konsultacji społecznych w
dniu 30.04.2013

W ocenie Koalicji Klimatycznej, istotnym elementem opiniowania projektów dokumentów
strategicznych jest analiza oddziaływań, jakie mogą powstać w wyniku ich wdrożenia. Jest to
szczególnie istotne dla oceny, czy planowane działania nie spowodują powstania
oddziaływań pośrednich i skumulowanych (np. czy działania adaptacyjne nie zwiększą emisji
gazów cieplarnianych na terenie Polski). Dlatego ustawodawca przewidział, że projekty takie
muszą być konsultowane wraz z prognozą oceny ich oddziaływania na środowisko. Jest to
wymóg ustawowy wynikający z art. 47 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
Tab. Ocena stopnia wypełnienia wymogów ustawowych dotyczących zakresu prognozy
oceny oddziaływania na środowisko (Art. 51 Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wymóg ustawy (art. 51)
Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.
Zawiera informacje o zawartości,
głównych celach projektowanego
dokumentu oraz jego powiązaniach z
innymi dokumentami

Stopień
wypełnienia
wymogu w
Prognozie....
Niewystarczający

Zawiera informacje o metodach
zastosowanych przy sporządzaniu
prognozy

Niewystarczający

Zawiera propozycje dotyczące
przewidywanych metod analizy
skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania

BRAK

Uwagi

Pewne elementy zawarte w rozdz. 2
Prognozy, ale w stopniu
niewystarczającym (zamiast informacji
Prognoza przedstawia recenzję tych
elementów)
Autorzy piszą, że wykorzystali metodę
oceny polityk (policy appraisal) nie
opisują jej jednak. Podejście to jest
niezgodne z wymogiem ustawowym,
bowiem ocenia wyłącznie czy kwestie
środowiskowe zostały w nich
należycie ujęte nie zaś bezpośrednie
oddziaływania poszczególnych
przedsięwzięć na środowisko.
W Prognozie brak tego elementu.

Zawiera informacje o możliwym
transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko

Wystarczający

Zawiera streszczenie sporządzone w
języku niespecjalistycznym
Określa, analizuje i ocenia istniejący
stan środowiska oraz potencjalne
zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
Określa, analizuje i ocenia stan
środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Określa, analizuje i ocenia istniejące
problemy ochrony środowiska istotne z
punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w
szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
Określa, analizuje i ocenia cele ochrony
środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz
sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu
Określa, analizuje i ocenia
przewidywane znaczące
oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe,
stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru, a także na środowisko, a
w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,

Wystarczający













ludzi,
zwierzęta,
rośliny,
wodę,
powietrze,
klimat,
powierzchnię ziemi,
krajobraz,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne

Wystarczający

BRAK

BRAK

W Prognozie nie dokonano
identyfikacji znaczących oddziaływań,
co uniemożliwiło spełnienie tego
kryterium
Zagadnienia te nie są w Prognozie
analizowane

Wystarczający

BRAK

Brak identyfikacji znaczących
oddziaływań.
Brak identyfikacji i kategoryzacji
oddziaływań.
Brak oceny wpływu na obszary
NATURA 2000.

BRAK

Brak identyfikacji znaczących
oddziaływań.
Brak identyfikacji i kategoryzacji
oddziaływań.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.
J.w.

BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
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Uwzględnienie zależności między tymi
elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;

BRAK

Przedstawia rozwiązania mające na
celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru
Przedstawia biorąc pod uwagę cele i
geograficzny zasięg dokumentu oraz
cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru
albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.

BRAK

Niewystarczający

W Prognozie... nie odniesiono się do
zależności pomiędzy poszczególnymi
elementami, na które wdrażanie
Strategii.. może oddziaływać
Ponieważ dokument nie identyfikuje
oddziaływań nie przedstawia także
rozwiązań mających na celu
zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na
środowisko,

Prognoza .... nie przedstawia metod
dokonania oceny prowadzącej do
wyboru wariantu rekomendowanego

Przeprowadzona przez Koalicję Klimatyczną analiza wykazała, że przedstawiona w ramach
konsultacji Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu strategicznego planu
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030 nie spełnia wymagań art. 51 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm. (szczegółowo wskazano to w załączniku do niniejszej Opinii). Co powoduje, że
rzetelna analiza i ocena konsultowanego projektu dokumentu Strategii...., a zwłaszcza
adekwatności zaproponowanych kierunków działań i ich potencjalnego oddziaływania
na środowisko, nie jest na obecnym etapie możliwa. Brak poprawnie wykonanej
prognozy oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia bowiem identyfikację
prognozowanych oddziaływań – zarówno bezpośrednich jak i pośrednich oraz
skumulowanych, jakie związane będą z wdrażaniem tego dokumentu i ich wzajemnego
powiązania. Dlatego w ocenie Koalicji Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska – jako organ
opracowujący projekt dokumentu – powinno nanieść zmiany w dokumencie Prognoza oceny
oddziaływania Strategii na środowisko... tak, aby ten wypełniał wymagania wynikające z
przepisów ustawy, a następnie ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne projektu. W
przypadku braku takiego działania powstaje ryzyko, że procedura przyjęcia
dokumentu Strategii... może zostać zakwestionowana przez Naczelny Sąd
Administracyjny.
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Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu
zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna
Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja
Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia
na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja,
Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Kontakt:
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa
tel. +48 22 827 33 70, mail: pkeom.org@gmail.com, www.koalicjaklimatyczna.org
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