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Raport o oddziaływaniu na środowisko jest najważniejszym dowodem w postępowaniu o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i powinien zawierać elementy wskazane w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020
r., poz. 283), tj.:
1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
 charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią,
 główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
 przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia,
 informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystaniu zasobów naturalnych, w tym
gleby, wody i powierzchni ziemi,
 informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zużyciu,
 informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,
 ocenione w oparciu o wiedze naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

przewidywanego

 elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
 właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych
wód;
2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona,
2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych,
3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów,
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane,
3b) informacje na temat powiazań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania
się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych
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znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia,
5. opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania,
w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6. określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,
7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,
8. opis prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i
chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia,
wykorzystywania zasobów środowiska oraz emisji.
9. opis przewidywanych działań mających na celu unikania, zapobieganie, ograniczenie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
10a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania,
12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej,
14. analizę możliwych konfliktów społecznych,
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15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,
16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowując raport,
17. streszczenie w języku niespecjalistycznym,
18. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
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