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Art. 66

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę

kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub

użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego

przedsięwzięcia,

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby,

wody i powierzchni ziemi,

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko,

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w

tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
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2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

b) 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,

wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki

stanowią załącznik do raportu;

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 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 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 - w zakresie, w

jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym

przedsięwzięciem;.
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4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,

uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;

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, w tym

również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej,

na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia

dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na

bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub

ewidencją zabytków,

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość

łączących je korytarzy ekologicznych,

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;.
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7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;

8) opis metod 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:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w

szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru

Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich

skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji

przedsięwzięcia;.
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10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko:

a) określenie założeń do:

- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego

przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków

archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego

przedsięwzięcia;

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej

mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania

dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;.
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11) 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;

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w 

zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających 

na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub 

przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i 

szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;. 
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16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach 

innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym 

zakresie;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano, opracowując raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu 

do każdego elementu raportu;

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów -

kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia 

raportu;

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów -

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 

stanowiące załącznik do raportu;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.. 
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ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach 

innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym 

zakresie;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano, opracowując raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu 

do każdego elementu raportu;

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów -

kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia 

raportu;

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów -

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 

stanowiące załącznik do raportu;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.. 



7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać

informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,

2) format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

- kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

. 
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Art. 67 [Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko, sporządzany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w

sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1

pkt 4b, powinien:

1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do

posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu dla danego

przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałych wydanych decyzji, o których mowa w art.

72 ust. 1, jeżeli informacje te nie mogły być w tym zakresie przedstawione odpowiednio w raporcie o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko albo w karcie informacyjnej przedsięwzięcia;

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, jeżeli były już wydane dla danego

przedsięwzięcia.

. 
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- Przykłady

- Dobre praktyki

- Uprawnienia do wykonywania

- Doświadczenie

- Prowadzenie postępowania (pełnomocnik)
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Przebieg cyklu produkcyjnego w 

zakładzie



Położenie miejsca inwestycji na 

tle podziału na jednolite części 

wód podziemnych



Profil hydrogeologiczny



Schemat przepływu wód 

podziemnych w JCWPd



..

Złoża kopalin w 

otoczeniu planowanej 

inwestycji



Rodzaj formy ochrony przyrody Nazwa Odległość [km]

Rezerwat Bukowy Ostrów - otulina 3.31

Rezerwat Bukowy Ostrów 3.34

Rezerwat Dolina Kamionki 8.73

Rezerwat Buki nad Jeziorem Lutomskim - otulina 8.80

Rezerwat Buki nad Jeziorem Lutomskim 8.94

Rezerwat Las Grądowy nad Mogilnicą - otulina 9.87

Rezerwat Las Grądowy nad Mogilnicą 10.04

Park Krajobrazowy Sierakowski Park Krajobrazowy 2.25

Park Krajobrazowy Pszczewski Park Krajobrazowy 6.72

Obszar Chronionego Krajobrazu "H" Międzychód 7.01

Natura 2000 Obszary specjalnej 

ochrony
Puszcza Notecka PLB300015 2.26

Natura 2000 Obszary specjalnej 

ochrony
Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 10.17

Natura 2000 Specjalne obszary 

ochrony

Ostoja Międzychodzko-Sierakowska 

PLH300032
3.95

Natura 2000 Specjalne obszary 

ochrony
Zamorze Pniewskie PLH300036 4.74

Natura 2000 Specjalne obszary 

ochrony
Dolina Kamionki PLH300031 7.49

Natura 2000 Specjalne obszary 

ochrony
Ostoja Zgierzyniecka PLH300007 10.17

Odległości od miejsca inwestycji do 

poszczególnych form ochrony 

przyrody

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1310
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1310
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1422
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1368
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1368
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.132
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.132
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.97
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.41
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.88
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300015.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300009.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300032.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300036.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300007.H


Formy ochrony przyrody 

w pobliżu miejsca 

inwestycji



Obiekt Źródło
Oznacz.

źródła

Wysokość

źródła

h [m]

Poziom 

mocy 

akustycznej

LW [dB]

Czas pracy *

[min]

Pora dnia Pora nocy

Hala 1

Wentylator E1 1,6 85,0 480 60

Wentylator E2 1,6 85,0 480 60

Wentylator E3 1,6 85,0 480 60

Wentylator E4 1,6 85,0 480 60

Wentylator (40 tys m3) E5 1,9 92,0 480 0

Wentylator (40 tys m3) E6 1,9 92,0 480 0

Hala 2

Wentylator E7 1,6 85,0 480 60

Wentylator E8 1,6 85,0 480 60

Wentylator E9 1,6 85,0 480 60

Wentylator E10 1,6 85,0 480 60

Wentylator (40 tys m3) E11 1,9 92,0 480 0

Wentylator (40 tys m3) E12 1,9 92,0 480 0

Hala 3

Wentylator E13 1,6 85,0 480 60

Wentylator E14 1,6 85,0 480 60

Wentylator E15 1,6 85,0 480 60

Wentylator E16 1,6 85,0 480 60

Wentylator (40 tys m3) E17 1,9 92,0 480 0

Hala 4

Wentylator E18 1,6 85,0 480 60

Wentylator E19 1,6 85,0 480 60

Wentylator E20 1,6 85,0 480 60

Wentylator E21 1,6 85,0 480 60

Wentylator (40 tys m3) E22 1,9 92,0 480 0

Rozładunek paszy RP 1,0 105,0 60 0

Agregat A 1,0 100,0 30 0

* Czas pracy źródeł podano w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących 

i 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Zestawienie 

instalacyjnych źródeł 

hałasu



Substancja 99,8 

percentyl 

S99,8

Wartość 

dopuszcz. 

(D1)

Maksym. 

emisja 

rzeczywista

Godzinowa 

emisja 

graniczna

Stężenie 

średnio-

roczne

Wartość 

dyspozyc.

(Da-R)

Emisja 

rzeczywista

Roczna emisja 

graniczna

µg/m3 µg/m3 kg/h kg/h µg/m3 µg/m3 Mg Mg

pył PM-10 46,4 280 2,875 17,4 0,209 20 0,3089 29,6

dwutlenek siarki 0,1 350 0,000219 0,54 0,007 14 0,001385 2,61

tlenki azotu jako NO2 122,8 200 0,0972 0,158 4,892 13 0,615 1,64

tlenek węgla 21,5 30000 0,0445 62 4,208 0,2785 -

amoniak 141,7 400 3,24 9,1 0,511 45 0,324 28,5

siarkowodór 1,79 20 0,0372 0,42 0,0065 4,5 0,00372 2,56

węglowodory 

aromatyczne

1,5 1000 0,00335 2,17 0,314 38,7 0,02089 2,57

węglowodory alifatyczne 0,8 3000 0,00228 8,5 0,239 900 0,01424 54

pył zawieszony PM 2,5 46,4 0 2,875 - 0,209 22,5 0,3089 33

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w 

sieci receptorów



Rodzaj

oddziaływania

Ludzie

Rośliny

zwierzęta

Woda Powietrze

Powierzchnia

ziemi

Krajobraz Klimat Hałas

Zabytki i dobra

materialne

Istnienie przedsięwzięcia

bezpośrednie

pośrednie

wtórne

skumulowane

krótkotrwałe

średniotrwałe

długotrwałe

stałe

chwilowe

Wykorzystanie 

zasobów 

środowiska

Opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań

 Brak oddziaływania  Małe oddziaływanie  Oddziaływanie istotne 
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