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ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
DOTYCZĄCE WYBRANYCH OZE

Artykuł przedstawia podstawowe zmiany dla wybranych instalacji,
których wpływ na środowisko był do tej pory regulowany
rozporządzeniem z 9 listopada 2010 roku. Celem zmiany jest
uzupełnienie i dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do
dyrektywy 2011/92/UE (EIA).
Systemy fotowoltaiczne niepojawiające się dosłownie w poprzedniej
wersji rozporządzenia zostały objęte szczegółowym zapisem § 3 w ust. 1
pkt. 52
Regulacje dotyczące instalacji biogazowych nie zostały zmienione.

Z dniem 1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z dnia 17 lipca 2013 r. poz. 817). Zmiany miały na celu dostosowanie i uzupełnienie
obowiązujących obecnie przepisów do Dyrektywy 2011/92UE (EIA). Zmodyfikowano
zarówno wykaz przedsięwzięć mogących zawsze, jak i potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.
Jedną ze zmian jest pojawienie się w § 3 w ust. 1 pkt. 52 zapisu dotyczącego
systemów fotowoltaicznych. Do tej pory pkt 52 miał brzmienie:
„zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz

pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia”
W zmienionym rozporządzeniu pkt 52 otrzymuje brzmienie:
„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia.”
Oznacza to, że dla instalacji fotowoltaicznych, które zakwalifikują się do pkt. 52
(przekroczą 0,5 ha, bądź 1 ha powierzchni zabudowy) może zostać stwierdzony w drodze
postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, w postanowieniu organ określa jednocześnie zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie wydawane jest także, gdy
organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
W okresie obowiązywania poprzedniej wersji przedmiotowego rozporządzenia
instalacje fotowoltaiczne spełniające parametr powierzchni zabudowy były kwalifikowane
również do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko na podstawie § 3 w ust. 1 pkt. 52, jednak zapis ten bywał różnie interpretowany i
mógł powodować przedłużanie się procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
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