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WPROWADZENIE DO TEMATU BIORÓŻNORODNOŚCI
I OBSZARÓW NATURA 2000...
Szanowni Państwo!
Powiat Płocki to wyjątkowe miejsce na
mapie Polski i Europy. Jeden z największych powiatów na Mazowszu. Lider ekologii, dbałości o środowisko naturalne,
lider dbałości o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem a środowiskiem
naturalnym. Doskonale rozumiemy potrzebę zachowania i pielęgnowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego,
a jednocześnie wykorzystujemy ten potencjał w kreowaniu procesów rozwojowych i inwestycyjnych. Procesy inwestycyjne w równowadze ze środowiskiem
przy jednoczesnym zachowaniu interesów mieszkańców i ich bezpieczeństwo
powodują, że przedsięwzięcia, jakie potencjalny Inwestor chciałby zrealizować,
nie są łatwe. Do tego dochodzą jeszcze
dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prawne. W tym miejscu nieocenionym wsparciem jest specjalistyczna
wiedza oraz pomoc i zaangażowanie samorządów lokalnych. Właśnie dla takich
potrzeb powstał niniejszy przewodnik.
Jest on kwintesencją wiedzy, jak skutecznie i z sukcesem inwestować w Powiecie
Płockim. Każdy z nas ma w swojej ludzkiej naturze chęć skracania sobie drogi,
kiedy warunki na to pozwalają. My postanowiliśmy za pomocą tej publikacji wytyczyć dla zainteresowanych inwestorów
skrót, który znacząco ułatwi przeprawę
przez procesy inwestycyjne na malowniczej ziemi północnego Mazowsza. Prezentujemy „od kuchni”, jak postępować,
aby każda, najmniejsza inwestycja, każde
przedsięwzięcie udało się pomyślnie zrealizować, abyśmy byli jako mieszkańcy
dumni z kolejnego partnera, kolejnych
miejsc pracy, z postępu gospodarczego.
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Jednak nie tylko z myślą o inwestycjach
stricte przemysłowych powstał ten przewodnik. Jak udowadniamy w kolejnych
rozdziałach
zróżnicowanie
Powiatu
Płockiego pozwala na wyjątkowo szeroką dywersyfikację inwestycji. Turystyka, rekreacja, dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe dają szeroki wachlarz możliwości inwestycji nie- oddziaływujących
znacząco na środowisko, a bardzo oczekiwanych z punktu widzenia potrzeb.
Ważnym aspektem rozwojowym staje
się budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jak i jednorodzinne. Uwalniane
są kolejne tereny przeznaczone na te cele,
a atrakcyjność przyrodnicza proponowanych obszarów to najlepszy zabieg marketingowy przyciągający klientów.
Mamy szczęście żyć i pracować w wyjątkowym miejscu, jakim jest Powiat Płocki.
Czujemy się za to miejsce odpowiedzialni, szczególnie przed przyszłymi pokoleniami. To nasi następcy będą nas oceniać,
co dobrego bądź złego im zostawiliśmy.
Dlatego też dołożymy wszelkich starań,
aby właściwie gospodarować przyszłością pokoleń.
Zachęcam do lektury niniejszej publikacji, ale nade wszystko zachęcam i zapraszam do odwiedzania Powiatu Płockiego.
Zaręczam, że gościnna ziemia płocka zapadnie w myślach i w sercu i stanie się
ważną częścią Waszej przyszłości.
Serdecznie pozdrawiam!
Mariusz Bieniek
Starosta Płocki
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OBSZAR NATURA 2000
W POWIECIE PŁOCKIM
5

OBSZARY NATURA 2000 W POWIECIE PŁOCKIM

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego
prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form.
Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny o największym znaczeniu dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich
gatunków roślin i zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych
mających znaczenie dla ochrony wartości
przyrodniczych całej Europy (jej różnorodności biologicznej). Sposób ochrony
w obrębie każdego z tych obszarów może
być inny. Bardzo istotnym działaniem
w odniesieniu do obszarów Natura 2000
jest monitoring stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich populacji w ich obrębie oraz
raportowanie wyników tych obserwacji,
ponieważ umożliwia ocenę skuteczności
prowadzonych działań ochronnych.
Sieć Natura 2000 to skrócona nazwa
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, która jest wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tworzą
ją poszczególne obszary Natura 2000,
wyznaczane zgodnie z jednolitymi, naukowymi kryteriami zapisanymi w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie (Dyrektywie Siedliskowej).
Sieć łączy dwa odrębne podsystemy
obszarów chronionych wyznaczane na
podstawie dwóch dyrektyw Unii Europejskiej. Jeden z podsystemów obejmuje
obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków (ostoje dzikich ptaków o znaczeniu
europejskim), a drugi tworzą obszary
wyznaczane w celu ochrony określonych
typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych dla ochrony gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki. Ochrona
ptaków ma w ramach sieci Natura 2000
specjalny status ze względu na długą tradycję ich ochrony.
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Obowiązek ustanawiania obszarów Natura 2000 spoczywa na wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
i większość z nich w dużym stopniu wywiązała już się z tego zadania. Dziś ponad 26 tys. obszarów Natura 2000 wyznaczonych we wszystkich 28 krajach
członkowskich zajmuje już ok. 17,5%,
a proces ich wyznaczania jeszcze się nie
zakończył, choć jest bardzo zaawansowany. W przyszłości sieć będzie pokrywała znaczną część Unii Europejskiej – co
najmniej 20% powierzchni. Od stanu zachowania przyrody, stopnia unikatowości
w skali europejskiej i jej udokumentowania zależy to, jak duża część danego kraju będzie włączona do sieci Natura 2000.
W Słowenii np. będzie to prawdopodobnie ponad 35%, a w Bułgarii ponad 34%,
w Hiszpanii ok. 27%, w Wielkiej Brytanii
niewiele ponad 7%, a w Polsce ok. 20-21%, czyli na średnim poziomie w UE.
Należy podkreślić, że sieć Natura 2000
obejmuje obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych na terytorium Unii
Europejskiej, a zarazem o najbardziej reprezentatywnej dla naszego kontynentu przyrodzie, pokazuje więc „kapitał przyrodniczy”
znacznej części kontynentu europejskiego.
Cele ustanawiania obszarów Natura 2000
Aby przeciwstawić się niekorzystnym
trendom w zakresie stanu różnorodności
biologicznej, w Unii Europejskiej podjęto
nie tylko inicjatywę powołania sieci ekologicznej obszarów Natura 2000, ale też wyznaczono jej bardzo ambitne cele (Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE, 2001).
Podstawowym celem tworzenia sieci
obszarów chronionych Natura 2000 jest
powstrzymanie wymierania gatunków
zwierząt i roślin na obszarze Unii Europejskiej. Drugim, prawie równie istotnym
celem jest ochrona pełnego spektrum różnorodności biologicznej na tym terytorium, w warunkach stałego monitorowania jej stanu i zachodzących zmian.

Celem sieci obszarów chronionych Natura
2000 jest więc (zgodnie z prawem europejskim) skuteczna ochrona zagrożonych:
•

ekosystemów – poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych,

•

gatunków roślin,

•

gatunków zwierząt, a w tym w szczególny sposób ptaków, które ze względu na swój sposób bytowania (stały
ruch, przemieszczanie się na duże odległości) oraz ze względu na specyfikę prawa unijnego i uwarunkowania
historyczne traktowane są osobno.

Cele przyświecające tworzeniu sieci
Natura 2000 są podstawą zachowania
równowagi przyrodniczej w środowisku
i prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych decydujących o stabilności
i trwałości przyrody. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia człowieka, a więc
i możliwości funkcjonowania obecnych
i przyszłych pokoleń.
Rodzaje obszarów sieci Natura 2000
Wspominana już Dyrektywa Siedliskowa
Unii Europejskiej z 1992 r. wprowadziła
obowiązek nadawania statusu ochronnego
terenom występowania rzadkich i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk określonych gatunków
roślin i zwierząt (oprócz ptaków) i nazwała je obszarami Natura 2000. Zgodnie z tą
dyrektywą do sieci obszarów Natura 2000
włącza się także obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczane w UE już wcze-

śniej na podstawie zapisów wcześniejszej
Dyrektywy Ptasiej z 1979 r.
Ze względu na specyfikę prawa unijnego podział na obszary „ptasie” i „siedliskowe” został zachowany. W skład sieci
Natura 2000 wchodzą więc dwa rodzaje
obszarów:
•

specjalne obszary ochrony siedlisk
(tzw. obszary „siedliskowe”) – SOOS,

•

obszary specjalnej ochrony ptaków
(tzw. obszary „ptasie”) – OSOP.

Sieć Natura 2000 mogłaby się składać
z jednego tylko rodzaju obszarów i również spełniałaby swoje funkcje. Każda
grupa organizmów jest na swój sposób
szczególna, więc taki podział nie jest merytorycznie uzasadniony; wyróżnienie
ptaków nie ma podstaw biologicznych.
Dlaczego zatem ptaki potraktowano odrębnie? Przyczyna tkwi w historii rozwoju nowoczesnego podejścia do ochrony przyrody, jakim jest koncepcja sieci
Natura 2000 odnosząca się do ochrony
konkretnych gatunków i siedlisk. Ptaki
mają od dawna nieprzebrane rzesze miłośników w różnych krajach na świecie.
Oglądają oni ptaki, liczą je, obrączkują,
a także wspierają ich ochronę oraz ochronę miejsc ważnych dla ich życia – miejsc
lęgu, żerowania oraz postoju w czasie
przelotów. W samej Unii Europejskiej obserwatorów ptaków (ang. birdwatchers)
jest około 5 mln. Podział na obszary „ptasie” i „siedliskowe” wynika więc z jednej
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strony ze specyfiki prawa UE (trwałości
przyjmowanych rozwiązań), a z drugiej
jest ukłonem w stronę środowisk związanych od bardzo wielu lat z ochroną
i monitoringiem ptaków oraz uwzględnia specyfikę tej grupy zwierząt (duże
zróżnicowanie gatunków, znaczące negatywne trendy zmian liczebności w skali
globalnej i regionalnej, obecność prawie
we wszystkich typach ekosystemów oraz
gromadne przemieszczanie się na duże
odległości).
Obszarom Natura 2000 nadaje się nazwy
własne, najczęściej korzystając z lokalnych nazw geograficznych, a czasem
z nazw głównych przedmiotów ochrony.
Ponadto przypisywane są im kody literowo-liczbowe (3 litery i 6 cyfr), które
wskazują: kraj (w przypadku Polski jest
to PL), rodzaj obszaru (obszary „ptasie”
są oznaczone literą B, od ang. bird – ptak,
a obszary „siedliskowe” literą H, od angielskiej nazwy siedliska – habitat), region w obrębie kraju (2 lub 3 pierwsze
cyfry, w Polsce 2, oznaczające województwo) oraz kolejne miejsce na liście
obszarów danego rodzaju w regionie (1–3
ostatnie cyfry).
W wielu wypadkach obszary Natura 2000
wyznacza się w miastach. Jest to z jednej strony bardzo ciekawy nowy element
w strukturze przyrodniczej miast, ale
z drugiej – wyzwanie nie tylko dla służb
ochrony przyrody, ale i dla samorządów
lokalnych oraz mieszkańców miast.
Przedmiot ochrony
Natura 2000

w

ramach

sieci

Określenie, co konkretnie ma być chronione w ramach sieci Natura 2000, a więc
co jest przedmiotem ochrony, znajduje
się w załącznikach do ww. dwóch dyrektyw, których zapisy zostały przeniesione
do polskiego prawa. I tak:
•
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W załączniku I do Dyrektywy Ptasiej
wymieniono
gatunki
ptaków
szczególnie ważnych dla Europy

(181 gatunków, z których w Polsce
występują 124), dla których państwa
członkowskie Unii mają obowiązek
wyznaczenia obszarów ochrony. Są
to ptaki zagrożone w skali globalnej
oraz ptaki występujące wyłącznie lub
przede wszystkim w Europie, a więc
te, za które Europa jest szczególnie
odpowiedzialna – jeśli bowiem wyginą tutaj, to bezpowrotnie wyginie
gatunek. Część gatunków ma status
gatunków priorytetowych.

•

W załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej wymieniono typy siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu dla całej
Unii, które wymagają działań ochronnych (naturalne lub półnaturalne tereny lądowe lub wodne wyróżniające się
specyficznymi czynnikami geograficznymi, fizycznymi cechami środowiska
i określonymi zbiorowiskami roślinnymi). Wśród nich są siedliska priorytetowe – takie, które wyłącznie lub
w znacznej części występują na terenie
Europy, a zatem za ich przetrwanie odpowiada społeczność europejska. Siedliska – poza nazwą – mają też oznaczenia kodowe, np. świetliste dąbrowy.

•

W załączniku II do dyrektywy „siedliskowej” wyszczególniono gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami)
o znaczeniu dla całej Unii, dla których ochrony należy miejsca ich występowania wyznaczyć jako specjalne
obszary ochrony. Wśród tych gatunków są takie, które określono jako gatunki priorytetowe ze względu na niewielki obszar (zasięg) występowania
w Europie lub na niekorzystne trendy
dotyczące liczebności ich populacji,
a zatem gatunki, które należy chronić
w sposób szczególny.

Na terenie Powiatu Płockiego wyznaczony został jeden obszar specjalnej ochrony
ptaków (OSO) ustanowiony na podstawie dyrektywy 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikich ptaków, zwanej Dyrektywą
Ptasią NATURA 2000, jest to obszar OSO pn.:
•

Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)

oraz 4 specjalne obszary ochrony siedlisk
(SOO) ustanowione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową, należą do nich:
•

„Sikórz” (PLH 140012),

•

„Uroczyska Łąckie” (PLH 140021),

•

„Kampinoska Dolina Wisły” (PLH
140029),

•

„Dolina Skrwy Lewej” (PLH 140051).
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DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY PLB 140004

Forma ochrony w ramach
sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków
(Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

30777,9 ha

Status formalny:

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem
Ministra Środowiska

Ostoja znajduje się na Wiśle – ostatniej
w większości nieuregulowanej wielkiej
rzece w Europie. Ostoja obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Wisła zachowała tu wyjątkowo
naturalny charakter rzeki roztokowej. Na
odcinku tym Wisła tworzy liczne wyspy,
starorzecza i boczne kanały. Występują tu
zarówno wyspy w formie piaszczystych
łach, jak i dobrze uformowane wyspy
porośnięte roślinnością zielną. Wielkie
piaszczyste łachy są siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw i sieweczek.
Największe z wysp są pokryte zaroślami
wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową porastają zarośla wikliny oraz łąki i pastwiska. Na
niektórych odcinkach pozostały tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych
złożonych z topól i wierzb. Głównym ce-
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lem powołania ostoi jest występująca tu
cenna z europejskiego punktu widzenia
awifauna.
W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno--błotnych. Występują tu co najmniej
23 gatunki ptaków ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu
m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała
oraz cztery gatunki rybitw, m.in. rybitwa
białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych do Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt, m.in. ostrygojad, podgorzałka i podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże koncentracje
gągoła i bielczka. Obszar ma bardzo duże
znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków migrujących. Spośród roślin cennych
w skali Europy rośnie tu lipiennik Loesela.

Istniejące formy ochrony przyrody:

•

dzięcioł czarny – ptak

•

Kępa Antonińska – rezerwat przyrody

•

zimorodek – ptak

•

Kępa Rakowska – rezerwat przyrody

•

rybitwa białoczelna – ptak

•

Wikliny Wiślane – rezerwat przyrody

•

rybitwa zwyczajna (rzeczna) – ptak

•

Wyspy Białobrzeskie – rezerwat przyrody

•

rybitwa czarna – ptak

•

Wyspy Zakrzewskie – rezerwat przyrody

•

mewa mała – ptak

•

mewa czarnogłowa – ptak

•

Nadwiślański I – obszar chronionego
krajobrazu

•

kulon – ptak

•

derkacz – ptak

•

Nadwiślański II – obszar chronionego krajobrazu

•

błotniak stawowy – ptak

•

Nadwiślański III – obszar chronionego krajobrazu

•

bielik – ptak

•

podgorzałka – ptak

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr.
Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe:
• gąsiorek – ptak

•

bocian czarny – ptak

•

bączek – ptak

•

kiełb białopłetwy – ryba

•

świergotek polny – ptak

•

muchołówka mała – ptak

•

jarzębatka – ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

•

podróżniczek – ptak

•

dzięcioł średni – ptak

•

lipiennik Loesela
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UROCZYSKA ŁĄCKIE PLH 140021

Forma ochrony w ramach
sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1620,4 ha

Status formalny:

Obszar zatwierdzony Decyzją
Komisji Europejskiej

Obszar położony na wysokości 64–113
m n.p.m. obejmujący kompleks lasów
(prawie cała powierzchnia ostoi), bagien
i wód (3% powierzchni). Dominującą
roślinnością są torfowiska przejściowe,
z trzciną pospolitą jako gatunkiem dominującym. Mniej licznie występują: turzyca
sztywna, turzyca, siedmiopałecznik błotny,
pałka szerokolistna, zachylnik błotny.

•

grąd środkowoeuropejski i sub- kontynentalny (Galio-Carpin- etum, Tilio-Carpinetum)

•

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

•

łęgowe lasy dębowo-wiązowo- -jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Obszar jest miejscem występowania cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej: starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne, naturalne,
dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska
przejściowe i trzęsawiska, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo- -wiązowo-jesionowe.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr.
Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe:

Z gatunków wymienionych w Załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu
występowanie płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego i rośliny aldrowandy pęcherzykowatej.

•

traszka grzebieniasta – płaz

•

kumak nizinny – płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II
Dyr. Siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe:
•

aldrowanda pęcherzykowata

Istniejące formy ochrony przyrody:
•

rezerwaty przyrody – rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej),
w tym siedliska priorytetowe:
•

starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion

•

naturalne,
wodne

•

torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

dystroficzne

zbiorniki
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SIKÓRZ PLH 140012
Forma ochrony w ramach
sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

204,5 ha

Siedliskowa ostoja Natura 2000 i jednocześnie rezerwat przyrody o nazwie „Sikórz” położona w gminie Brudzeń Duży,
w centralnej części Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego.
Obejmuje 12-kilometrowy malowniczy
odcinek rzeki Skrwy Prawej oraz porastające rzeczną dolinę lasy liściaste o charakterze naturalnym, z pomnikowymi drzewami i stanowiskami roślin chronionych. Na
zboczach doliny wykształcone są dorodne
grądy oraz lasy mieszane, na dnie doliny – nadbrzeżne łęgi. Obszar charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą rzeźbą
terenu, związaną ze zlodowaceniem bałtyckim. W krajobrazie dominują pagórki
porozdzielane rynnowymi obniżeniami
terenu. Rzeka Skrwa na tym odcinku silnie meandruje, zaś dolina rzeczna głęboko,
miejscami do 30 metrów, wcina się w wysoczyznę. Niewielka część ostoi (14%)
to tereny użytkowane rolniczo, pozostałą
część (86%) stanowią lasy. W lasach spotyka się liczne stare i pomnikowe okazy
drzew, które wraz z urozmaiconą rzeźbą
terenu stanowią o wysokich walorach krajobrazowych terenu. Wykazano występowanie 363 gatunków roślin naczyniowych
i 34 gatunków mchów.

Jest to obszar ważny dla zachowania
zbiorowisk łęgowych (priorytetowego rodzaju siedliska z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG) i grądowych o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowymi drzewami. Ogółem w obszarze
stwierdzono występowanie 6 gatunków
zwierząt z Załącznika II do tej dyrektywy
(bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, minóg strumieniowy, trzepla zielona, czerwończyk nieparek).
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DOLINA SKRWY LEWEJ PLH 140051

Forma ochrony w ramach
sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

129 ha

Status formalny:

Obszar zatwierdzony Decyzją
Komisji Europejskiej

Ostoja jest położona w Kotlinie Płockiej.
Na ostoję składa się dno doliny śródleśnej
rzeki (Skrwa Lewa), otaczające ją stoki
(porośnięte lasami iglastymi i liściastymi) z niewielkim fragmentem pozadolinowym oraz (we fragmencie ujściowym)
częściowo sztuczny zbiornik wodny. Prawie 81% terenu znajduje się w granicach
Włocławsko-Gostynińskiego Parku Krajobrazowego (i jednocześnie jest w zarządzie Lasów Państwowych). Pozostałe
19% ostoi leży w otulinie parku krajobrazowego. Niewielki fragment południowy
znajduje się na gruntach prywatnych.

watnych. Ostoja ma na celu ochronę zbiorowisk łęgowych w dolinie małej rzeki
wraz z fragmentami zbiorowisk wilgotnych łąk. Wartość ostoi podkreśla występowanie storczyka obuwika pospolitego.

Ostoja ma na celu ochronę zbiorowisk
łęgowych w dolinie małej rzeki wraz
z fragmentami zbiorowisk wilgotnych
łąk. Wartość ostoi podkreśla stanowisko
storczyka obuwika, znajdujące się na północnej granicy zasięgu tego gatunku.
Obszar Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej
PLH140051 położony jest w środkowej
części Kotliny Płockiej i obejmuje dno
oraz zbocza doliny Skrwy Lewej w jej
dolnym biegu. Jest to śródleśny odcinek
rzeki zlokalizowany na południowy zachód od jej ujścia do sztucznego zbiornika (jez. Soczewka), z dominującą roślinnością łęgową i szuwarową. W granicach
ostoi znalazły się również fragmenty pozadolinowe – głównie zadrzewione pola
wydmowe z siedliskami borowymi i grądowymi. Prawie 81% terenu znajduje się
w granicach Włocławsko- -Gostynińskiego Parku Krajobrazowego (i jednocześnie
jest w zarządzie Lasów Państwowych).
Pozostałe 19% ostoi leży w otulinie parku krajobrazowego. Niewielki fragment
południowy znajduje się na gruntach pry-

Przedmiotami ochrony na obszarze są
następujące siedliska przyrodnicze oraz
gatunki:
•

starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion

•

zmiennowilgotne
(Molinion),

•

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

•

grąd środkowoeuropejski i sub- kontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

•

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe),

•

bóbr europejski Castor fiber,

•

wydra Lutra lutra,

•

obuwik pospolity Cypripedium calceolus.

łąki

trzęślicowe
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KAMPINOSKA DOLINA WISŁY PLB 140029
Forma ochrony w ramach
sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

20659,1 ha

Status formalny:

Obszar zatwierdzony Decyzją
Komisji Europejskiej

Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły
pomiędzy Warszawą a Płockiem. Pod
względem fizjograficznym położony jest
w obrębie Kotliny Warszawskiej i częściowo w Kotlinie Płockiej. Wisła na tym
odcinku płynie swoim naturalnym korytem o charakterze roztokowym z licznymi
łachami i namuliskami. Koryto kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi, warunkującymi
powstawanie naturalnych fitocenoz leśnych i nieleśnych w swoistym układzie
przestrzennym. W dolinie zachowały się
liczne starorzecza tworzące charakterystyczna ciągi otoczone mozaiką zarośli
wierzbowych, lasów łęgowych oraz ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk.
Północna krawędź doliny jest wyraźnie

zarysowana i osiąga wysokość względną
dochodzącą do ok. 35m. Od strony południowej rozciąga się szeroki taras zalewowy.
Funkcjonujące formy ochrony przyrody:
•

Obszar specjalnej ochrony „Dolina
Środkowej Wisły”,

•

Nadwiślański Obszar Chronionego
Krajobrazu,

•

Rezerwaty przyrody: Wikliny Wiślane, Wyspy Białobrzeskie, Ławice
Troszyńskie, Wyspy Zakrzewskie.

Jednocześnie obszar jest fragmentem jednego z najważniejszych europejskich korytarzy ekologicznych. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu
19

są lasy łęgowe. Bezpośrednio z korytem
Wisły związane są ginące w skali Europy nadrzeczne łęgi wierzbowe i topolowe, których występowanie ograniczone
jest do międzywala i starszych wysp.
Pomiędzy Młodzieszynkiem a Dobrzykowem na odcinku około 40 km tereny
przyskarpowe wieńczące dolinę Wisły
porastają łęgi olszowo-jesionowe. Prezentują one różne fazy rozwojowe, od
dojrzałych i reprezentatywnych płatów
po stosunkowo młode fitocenozy z niedojrzałym drzewostanem, stanowiące początkową fazę regeneracyjną. Dopełnieniem krajobrazu leśnego tego obszaru są
łęgi wiązowo-jesionowe oraz grądy subkontynentalne. Zajmują one bardzo niewielkie powierzchnie głównie w strefie
przejściowej pomiędzy dnem doliny a jej
wysokimi partiami krawędziowymi charakteryzującymi się mozaiką wąwozów
erozyjnych i południową ekspozycją.
Z działalnością dużej nieuregulowanej
rzeki nizinnej nierozerwalnie związane są
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starorzecza, zwane wiśliskami. Największe i najcenniejsze zbiorniki to: Jeziorko
Kiełpińskie będące jednocześnie rezerwatem przyrody, Jeziorko Secymińskie
oraz starorzecza w okolicy Nowosiadła,
Kępy Polskiej i Bód Borowickich. Z innych, typowych dla rzek siedlisk przyrodniczych godne podkreślenia są ziołorośla
nadrzeczne oraz muliste zalewane brzegi.
W obrębie doliny znaczący udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące wszystkie wyższe jednostki syntaksonomiczne
w obrębie klasy Molinio-Arrhenatheretea. Do najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki rajgrasowe zróżnicowane pod względem wilgotności
i żyzności podłoża na kilka podzespołów,
łąki wiechlinowo-kostrzewowe oraz bardzo rzadkie w obrębie tarasu zalewowego
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Luźne
piaski akumulacyjne naniesione przez
rzekę w obrębie tarasy zalewowej porastają ciepłolubne murawy napiaskowe.
Różnorodność siedlisk warunkuje znacz-

ne bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin,
w tym wielu chronionych i zagrożonych
wymarciem. Na szczególną uwagę zasługuje ichtiofauna rzeki, która pomimo
znacznego jej zanieczyszczenia jest bogata w gatunki. Przetrwała ona i utrzymuje się w stanie zdolnym do samoistnej
regeneracji w przypadku zahamowania
dalszego pogarszania się stanu siedlisk,
w tym przypadku wód. W obrębie obszaru występuje jedna z najliczniejszych
w Polsce populacji bolenia. Z korytem
rzeki nierozerwalnie związane są stabilne
i silne liczebnie populacje bobra oraz wydry. Starorzecza z kolei stanowią siedlisko życia dla kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej.

•

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

•

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr.
Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe:
•

bielik – ptak

•

błotniak stawowy – ptak

•

derkacz – ptak

•

mewa czarnogłowa – ptak

•

rybitwa zwyczajna (rzeczna) –ptak

•

rybitwa białoczelna – ptak

Obszar pełni kluczową rolę dla ptaków
zarówno w okresie lęgowym, jak i podczas sezonowych migracji. Znaczna część
gatunków wymieniona jest w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej.

•

rybitwa czarna – ptak

•

zimorodek – ptak

•

dzięcioł czarny – ptak

•

dzięcioł średni – ptak

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej),
w tym siedliska priorytetowe:

•

świergotek polny – ptak

•

gąsiorek – ptak

•

nocek duży – ssak

•

bóbr europejski – ssak

•

wilk – ssak

•

wydra – ssak

•

traszka grzebieniasta – płaz

•
•

starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion
zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

•

ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

•

kumak nizinny – płaz

•

zmiennowilgotne
(Molinion)

•

boleń – ryba

•

różanka – ryba

•

ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

•

głowacz białopłetwy – ryba

•

trzepla zielona – bezkręgowiec

•

czerwończyk nieparek – bezkręgowiec

•

pachnica dębowa – bezkręgowiec

•

czerwończyk fioletek –
–bezkręgowiec

•

modraszek eroides – bezkręgowiec

łąki

trzęślicowe

•

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

•

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
A OCHRONA PRZYRODY
25

OBSZAR NATURA 2000 – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA
ROZWOJU LOKALNEGO?
Główną funkcją obszarów przyrodniczo
cennych jest ochrona zasobów przyrody,
której musi być podporządkowana wszelka działalność gospodarcza i społeczna.
Dlatego też efektywne gospodarowanie
na tych terytoriach jest możliwe w przypadku powiązania funkcji gospodarczo-społecznej ze środowiskiem przyrodniczym w taki sposób, aby nie doprowadzić
do utraty zasobów i walorów tego środowiska, czyli polega na wdrażaniu idei
zrównoważonego rozwoju.
Polska wyróżnia się spośród innych krajów Unii Europejskiej wielością obszarów, na których przyroda zachowała się
w stanie od dawna już nieznanym w Europie Zachodniej. Od nas samych zależy,
czy będziemy umieli to wykorzystać na
rzecz rozwoju danego regionu.

runkowań przyrodniczych przy wprowadzaniu nowych funkcji gospodarczych
i lokalizacji inwestycji, albo wręcz wykorzystywanie tych uwarunkowań do wyznaczania nowych kierunków rozwoju.
Z całą pewnością wyznaczenie obszaru
Natura 2000 w okolicy nie powinno być
postrzegane jako zagrożenie dla rozwoju
społeczności lokalnej. Co więcej, bardzo
często utworzenie takiego obszaru stwarza szansę na dodatkowy dochód i nowe
miejsca pracy. Możliwe są następujące
sytuacje:
•

Obszar Natura 2000 lub zagrożony
gatunek na nim występujący może
być elementem promującym region,
produkty i usługi regionalne.

•

Obszar Natura 2000 umożliwia rozwój turystyki przyrodniczej. Przekłada się to bezpośrednio na popyt na
kwatery agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, usługi
przewodnickie, produkty rolnictwa
ekologicznego, produkcję pamiątek
(przykłady w ww. module informacyjnym). Wzrasta też popyt na usługi
remontowe, powstają nowe miejsca
pracy związane z napływem pieniędzy do regionu. Jest to więc szansa na
ogólne ożywienie gospodarcze w regionie; musi być ono jednak kontrolowane pod kątem wymogów ochronnych siedlisk i gatunków.

•

Rolnicy gospodarujący na obszarach
Natura 2000 mogą skorzystać z dodatkowych premii w ramach programów rolnośrodowiskowych.

Czy utworzenie i ochrona obszarów Natura 2000 nie będą zagrożeniem dla żyjących na tych terenach osób, które często
najwięcej straciły na transformacji ustrojowej? Pytanie to jest o tyle istotne, że
najdotkliwsza forma bezrobocia – bezrobocie długotrwałe – występuje głównie
na terenach wiejskich, niejednokrotnie
bardzo cennych przyrodniczo. Tworzenie
obszarów Natura 2000 nie powinno pogłębiać tego problemu.
Sposoby gospodarowania na obszarach
Natura 2000 muszą być dostosowane do
wrażliwości występujących na nich siedlisk i gatunków, które były podstawą
zaliczenia tych obszarów do sieci Natura 2000. Trzeba eliminować zagrożenia,
które mogłyby powodować pogorszenie
warunków ich funkcjonowania. Znaczna
część obszarów Natura 2000 nie wymaga jednak ostrych reżimów ochronnych,
takich jak w rezerwatach czy parkach
narodowych. Dla większości z nich podstawowym wymogiem jest niezmienianie
dotychczasowych funkcji oraz niepogarszanie obecnego stanu siedlisk. Oznacza
to oparcie rozwoju na zasadach zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie uwa26

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH
PRZYRODNICZO CENNYCH
Stymulacja i działania samorządu terytorialnego ukierunkowane na wspierania
rozwoju przedsiębiorczości nie zostały
umocowane w żadnym akcie prawnym
regulującym funkcjonowanie samorządu
terytorialnego. Brak jest również wytycznych opracowanych na szczeblu rządowym, które zawierałyby wyliczenia zadań
czy działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W konsekwencji obszar ten
w dużym zakresie został pozostawiony
w gestii swobodnej polityki rozwojowej
odpowiednich organów, które poza realizacją zadań wskazanych w ustawach,
ukierunkowanych na organizację życia
gospodarczego – np. poprzez wydawanie
niektórych zezwoleń, winny podejmować
także działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na
terenie określonej jednostki samorządowej. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej obliguje przedstawicieli władz samorządowych
do aktywnego kreowania warunków prowadzenia działalności gospodarczej:
„Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc
korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”.
Powyższe wskazuje jednoznacznie, że
jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla mogą więc zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce wspierać rozwój przedsiębiorczości na swoim
terenie. Pożądany model środowiska
przedsiębiorczości opiera się na istnieniu partnerstwa pomiędzy trzema podstawowymi grupami: sektorem prywatnym,
sektorem publicznym i sektorem społecznym. Wypracowane w ramach dobrych
praktyk partnerstwa, wskazują na następujące procesy tworzenia środowiska
przedsiębiorczości:

•

doskonalenie kształcenia i uczenia się,

•

kształtowanie więzi i sieci współpracy partnerów,

•

kształtowanie partnerstwa sektorów,

•

tworzenie pakietu usług wspierających powstawanie nowych firm,

•

rozwijanie potencjału wzrostu firm
istniejących.

Istota roli samorządów lokalnych w kreowaniu przedsiębiorczości wynika z ustawowych cech samorządu terytorialnego.
Niewątpliwie najważniej- szymi płaszczyznami działania władz samorządowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości są: strategia rozwoju, instrumenty
finansowe, inwestycje, gospodarowanie
mieniem, działalność gospodarcza gminy, rynek pracy, promocja lokalnych walorów, tworzenie klimatu wspierającego
przedsiębiorczość.
Samorządy funkcjonujące na obszarach
cennych przyrodniczo powinny szczególnie zabiegać o utrzymanie i przyciąganie
na swój teren przedsiębiorstw proekologicznych. Przy czym nie należy zawężać
jedynie do wąskiego zakresu działalności
gospodarczej, związanej z wykorzystaniem lokalnych walorów, ale interpretować pojęcie przedsiębiorczości ekologicznej rozumianej jako aktywność
przedsiębiorcza z korzyścią dla środowiska naturalnego. Innowacje ekologiczne
w przedsiębiorstwie są takimi zamianami
w technologii, strukturze organizacyjnej
i zarządzaniu organizacją, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne lub zapobiegają mu.
Dla wielu przedsiębiorców sieć Natura
2000 jest jeszcze nadal czymś nowym,
rodzi emocje i przeświadczenie o ograniczeniach i blokowaniu planowanych
przedsięwzięć, a nie możliwości zwiększania szans rozwoju. Samorządowcy,
przedsiębiorcy, projektanci nieznający
istoty sieci Natura 2000 narzekają na
to, że rygory Natury 2000 ogranicza27

ją i zniechęcają inwestorów (np. instalacje wykorzystujące odnawialne
źródła energii), utrudniają realizację
przedsięwzięć infrastrukturalnych (dróg,
kanalizacji, wodociągów), wydłużają czas realizacji przedsięwzięć z racji
długotrwałego procesu oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnień, pozwoleń, co również zwiększa koszty inwestycji.
Tymczasem istotą zakresu dopuszczalnej
działalności gospodarczej w obszarach
naturowych są oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na chronione
siedliska przyrodnicze i siedliska chronionych gatunków. Zgodnie z art. 36 ust.
1 ustawy o ochronie przyrody: „Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących
bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu
oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziaływają
znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000” .
Poniżej prezentowane są ważne dla samorządowców i prowadzących działalność gospodarczą lub planujących przedsięwzięcie wskazówki, umożli- wiające
usprawnienie procesu inwestycyjnego.
•

Podstawowym
zapisem
ustawy
o ochronie przyrody regulującym
funkcjonowanie człowieka na obszarach Natura 2000 jest art. 33 ustawy
o ochronie przyrody.

Zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi
działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczególności:
•

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub

•

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla
których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000, lub
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•

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami.

Dotyczy to także proponowanych obszarów, znajdujących się na liście przekazanej do KE do czasu zatwierdzenia ich
przez Komisję Europejską.
•

O zakresie dopuszczalnej działalności
mówi art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody omówiony wyżej.

•

Zgodnie z zasadą przezorności rozważenia ewentualnych skutków dla
obszarów Natura 2000 wymagają
wszelkie plany i projekty, które nie
wynikają z zadań ochronnych ustalonych dla obszaru Natura 2000 (art.
33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody,
wg którego projekty strategii, planów
i programów, planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które
nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko na zasadach określonych
w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko),

•

Zgodnie z art. 34 ustawy o ochronie
przyrody, jeżeli przemawiają za tym
konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań
alternatywnych, RDOŚ lub dyrektor
Urzędu Morskiego może zezwolić na
realizację planu lub działań mogących
znacząco negatywnie oddziaływać na
cele ochrony obszaru Natura 2000
lub obszary znajdujące się na liście
OZW przekazanej do KE, zobowiązując do wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia
spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.
Zezwolenie może być udzielone po
uzyskaniu opinii KE tylko w celu
ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw
o pierwszorzędnym znaczeniu dla
środowiska przyrodniczego i wynika-

jących z wymogów nadrzędnego interesu publicznego.
Władze
samorządowe
gospodarujące na obszarach charakteryzujących się
szczególnymi walorami przyrodniczymi i występowaniem prawnych form
ochrony przyrody, powinny wykorzystywać i wspierać lokalne podmioty, w tym
przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe
i rolników w wykorzystaniu tych walorów i zasobów w przyjaznych środowisku
formach gospodarowania. Wskazane jest
także oszczędne, proekologiczne gospodarowanie zasobami środowiskowymi
w ramach funkcjonowania lokalnych samorządów. Tak więc jedyną trafną drogą
rozwoju na obszarach Natura 2000 jest
zrównoważony rozwój.

Wartością dodaną prowadzonych działań
samorządowych jest zmiana mentalności
samych mieszkańców. Widząc duże zainteresowanie turystów polskich i zagranicznych ich regionem – jako wyjątkowym skarbem – stają się bardziej dumni
ze swojego miejsca zamieszkania i bardziej zainteresowani są jego ochroną.
Jednocześnie z powstawaniem nowych
miejsc pracy także również mniejsza liczba młodych ludzi będzie uciekać ze wsi
do miast i innych regionów Polski, a także mniej będzie rodzin rozłączanych na
skutek podejmowania pracy w odległych
miastach lub za granicą, co będzie bardzo
korzystne ze względów społecznych.
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Katalog przykładowych możliwości działalności na obszarach Natura 2000:
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•

Rolnictwo ekologiczne

•

Rolnictwo biodynamiczne

•

Agroturystyka

•

Turystyka kwalifikowana np. turystyka piesza, turystyka rowerowa,
hippika

•

Turystyka kulinarna

•

Edukacja ekologiczna, zielone szkoły,
zloty młodzieży szkolnej, studenckiej

•

Rozwój rzemiosła artystycznego

•

Zachowanie ginących zawodów (hafciarstwo, garncarstwo, kowalstwo
i inne)

•

Rozwój usług (hotelarstwo, gastro-nomia, transport, wypożyczanie
sprzętu turystycznego i inne

•

Promocja regionu za pomocą silnej
europejskiej marki, jaką jest Natura
2000

•

Wypromowanie własnych regio-nalnych produktów

•

Organizacja cyklicznych tematy-cznych imprez plenerowych

•

Zdobycie dofinansowania na realizację projektów i programów poprawiających stan infrastruktury (kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe,
kotłownie na biomasę, programy edukacyjne i szkoleniowe, konkursy itp.)

ROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO
W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Działalność samorządu lokalnego jest
bardzo ważnym ogniwem systemu wspierania przedsiębiorczości. Władze samorządowe mają możliwość kształtowania sytuacji na lokalnym rynku poprzez
instrumenty wspierające przedsiębiorczość. W dobie rozwoju gospodarczego
coraz częściej odchodzi się od nawyku
mówienia o przedsiębiorczości tylko
w odniesieniu do biznesu. Definicja ta
odnosi się również do sektora publicznego czy też sektora społecznego. Równolegle z klasycznymi przedsiębiorcami
rozwijającymi biznes funkcjonują coraz
częściej przedsiębiorcy publiczni, społeczni, obywatelscy, a nawet polityczni.
Pojęcie przedsiębiorczości w odniesieniu do władz samorządowych oznacza
w głównym stopniu inicjatywy poprawiające standardy społeczne i socjalne
często w sposób uzupełniający inicjatywy publiczne lub prywatne w innowacyjny pod względem instytucjonalnym
sposób, wypełniające tym samym niezagospodarowane „nisze” usług i projektów
społecznych. Rolą samorządu lokalnego
jest rozwój przedsiębiorczości, a także
jej wspieranie za pomocą instrumentów
będących w dyspozycji właściwego terytorialnie samorządu. Klimat sprzyjający przedsiębiorczości zależy od niemal
każdej, nawet codziennej decyzji władz
samorządowych oraz działań innych instytucji.
Odnosząc opisywane działania samorządów lokalnych ukierunkowanych na
wykorzystanie zasobów i walorów naturalnych w procesie rozwoju gospodarczego regionu wymienić można działania
w obszarze w obszarze:
•

wykorzystania energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych w budynkach
użyteczności publicznej;

•

wdrażania organizacyjnych lub technologicznych innowacji ekolo- gicznych w instytucjach publicznych, pro-

mowanie tzw. zielonych zakupów;
•

promocja samorządu jako organizacji
działającej proekologicznie;

•

dbałość o estetykę przestrzeni publicznej;

•

organizowanie imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych;

•

promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego;

•

zachowanie lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego;

•

promocja lokalnego
przyrodniczego;

•

tworzenie lub modernizowanie bazy
informacji turystycznej oraz stron internetowych;

•

wspieranie rozwoju produktów i usług
opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub
lokalnym dziedzictwie;

•

budowa, odbudowa lub oznakowanie
małej infrastruktury turystycznej;

•

inicjowanie powstawania i wspieranie
lokalnych stowarzyszeń zajmujących
się promocją zasobów i walorów regionu;

•

przygotowywanie i wydawanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych o regionie i jego atrakcjach;

•

wspieranie i promowanie wykorzystania przez mieszkańców lub podmioty
prowadzące działalność gospodarczą
lokalnych źródeł energii odnawialnej;

•

zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego, np. tradycyjnej zabudowy wiejskiej, zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego;

•

promocja gospodarcza samorządu na
targach i imprezach np. turystycznych;

•

realizacja projektów promocji zasobów i walorów gminy finansowanych
ze środków zagranicznych;

dziedzictwa
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•

kultywowanie tradycyjnych zawodów
i rzemiosła;

•

współtworzenie lokalnej organizacji
turystycznej;

•

promocja rolnictwa ekologicznego
lub innych działań poprawiających
stan gleb, powietrza lub wód promocja innych ekologicznych kierunków
i form działalności gospodarczej.

Przygotowując i wdrażając politykę rozwoju obszarów przyrodniczo cennych,
należy uwzględniać interdyscyplinarny charakter rozwoju lokalnego i koncentrować się na kompleksowym podejściu do promowania rozwoju przedsiębiorczości, adekwatnym do konkretnego
regionu. Kluczowymi działaniami w tym
zakresie są nie- wątpliwie:
•

precyzyjne wskazanie i określenie
możliwości i słabych stron obszarów przyrodniczych – Analizy SWOT
oraz zapoznanie z nimi przedstawicieli środowiska biznesu, społeczności i organizacji wspierających przedsiębiorczość;

•

zastosowanie strategii marketingowej
do tworzenia poczucia wartości miejsca;

•

popularyzowanie wśród przedsiębiorców korzyści zamiast restrykcyjnych ograniczeń;

•

angażowanie w szerszym zakresie
ośrodków badawczych w celu skuteczniejszego wykorzystania innowacji i
poszerzania dostępnej bazy wiedzy;
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•

kooperacja działań różnych sektorów
do inicjowania i wdrażania rozwoju lokalnego, np. w przypadku usług
turystycznych większa liczba małych
firm może stworzyć równie dobrą jakość i atrakcyjne oferty dla turystów
jak jedna czy dwie duże firmy, ale
przy mniejszym oddziaływaniu na
środowisko;

•

wypracowanie sieci wspólnych zasobów oraz zachęcanie przedsiębiorców do zaangażowania się we
wspólny marketing i podejmowanie
wspólnych działań;

•

promowanie pomysłów wspierających innowacje oraz promowanie katalogu dobrych praktyk biznesowych;

•

wsparcie projektów typu kotwica,
które kreują środowisko możliwości
biznesowych;

•

zaakceptowanie konieczności ponoszenia wyższych nakładów finansowych na promowanie przedsiębiorczości na peryferyjnych obszarach wiejskich i chronionych;

•

wprowadzenie ram dla polityki
rozwoju obszarów cennych przyrodniczo z jednoczesnym zabezpieczenia
potrzeb obszarów wiejskich, co wymaga od decydentów i wdrażających
politykę rozwoju uwzględnienia potrzeb wsi i środowiska.

UWARUNKOWANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM
PRAWNYCH FORM OCHRONY PRZYRODY
Podstawowe uwarunkowania – ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na terenach przyrodniczo cennych
stanowią obostrzenia wynikające z występowania na ich terenie ustanowionych
prawem form ochrony przyrody. Ustawa
o ochronie przyrody zawiera katalog zasad użytkowania obszarów przyrodniczo
cennych i dopuszczalne formy działalności gospodarczej. W art. 15, 17, 24, 33
i 4533 wskazano listę ograniczeń i zakazów dotyczących parków narodowych,

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i innych form ochrony. Najbardziej rygorystyczne ograniczenia obejmują parki
narodowe i rezerwaty przyrody, pośrednie istnieją w parkach krajobrazowych
oraz w otulinach parków narodowych,
natomiast najbardziej liberalne na obszarach chronionego krajobrazu i w otulinach parków krajobrazowych. Katalog
ograniczeń zamieszczono poniżej:

33

Forma
ochrony
przyrody

Park
narodowy
i rezerwat
przyrody
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Podstawa
prawna
ograniczenia

Art. 15
ustawy
o ochronie
przyrody

Podstawowe ograniczenia działalności gospodarczej
dotyczące obszarów chronionych

• zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
• zakaz chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania jaj,
polowania;
• zakaz pozyskiwania roślin oraz grzybów;
• zakaz użytkowania obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów,
tworów i składników przyrody;
• zakaz zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków;
• zakaz pozyskiwania skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
• zakaz niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
• zakaz prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
• zakaz stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin
i nawozów;
• zakaz zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
• zakaz połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
• zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
• zakaz chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania jaj,
polowania;
• zakaz pozyskiwania roślin oraz grzybów;
• zakaz użytkowania obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów,
tworów i składników przyrody;
• zakaz zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków;
• zakaz pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
• zakaz niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
• zakaz prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
• zakaz stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin
i nawozów;
• zakaz zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
• zakaz połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
• zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
wierzchem;
• zakaz wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
• zakaz ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
• zakaz umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych;
• zakaz używania sprzętu motorowego;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
• zakaz biwakowania;
• zakaz prowadzenia badań naukowych;
• zakaz wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, wprowadzania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
• zakaz organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

Forma
ochrony
przyrody

Park
krajobrazowy

Obszar
Natura
2000

Obszar
chronionego
krajobrazu

Podstawa
prawna
ograniczenia

Art. 17
ustawy
o ochronie
przyrody

Art. 33
ustawy
o ochronie
przyrody

Art. 24
ustawy
o ochronie
przyrody

Podstawowe ograniczenia działalności gospodarczej
dotyczące obszarów chronionych

• zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
• zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, z wyjątkiem
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
• zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych;
• zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
• zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych;
• zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
• zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m
od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
• zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
• zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
• zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
• zakaz utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
• zakaz organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
• zakaz używania sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
• zabrania się, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy przemawiają za tym
konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze społecznym lub gospodarczym, i braku rozwiązań alternatywnych, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu
z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub
2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000, lub
3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania
z innymi obszarami.
• zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
• zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
• zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych;
• zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
terenu;
• zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym
celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

35

Forma
ochrony
przyrody

Podstawa
prawna
ograniczenia

Podstawowe ograniczenia działalności gospodarczej
dotyczące obszarów chronionych

• zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
• zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
• zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m
od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Pomnik
przyrody,
stanowisko dokumentacyjne, użytek
ekologiczny, zespół
przyrodniczo- krajobrazowy

Art. 45
ustawy
o ochronie
przyrody

• zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
terenu;
• zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
• zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych;
• zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
• zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych
gruntów rolnych;
• zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi;
• zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu;
• zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, z wyjątkiem
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną,
leśną, rybacką i łowiecką;
• zakaz zbioru roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych;
• zakaz umieszczania tablic reklamowych.

Źródło:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880.
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INWESTOR A REALIZACJA
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
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INWESTOR A REALIZACJA
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
Proces inwestycyjny – od pomysłu do realizacji zamiarów przedsiębiorcy ‒ jest
nie tylko procesem czasochłonnym, wiążącym się z koniecznością ponoszenia
wysokich kosztów, ale wymaga również
umiejętności poruszania się w gąszczu
regulacji prawnych. Realizacja procesu
inwestycyjnego i czas jego trwania są
uwarunkowane nie tylko determinacją
inwestora, ale również obowiązującymi
przepisami prawa mającymi zastosowanie w zależności od rodzaju zamierzenia.
Przebieg procesu inwestycyjnego zależy
bowiem od rodzaju działalności, a każda
ma swoją odrębną specyfikę.

cy mały punkt usługowy, jak i ten, który
będzie prowadził działalność produkcyjną w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne i innowacyjne.

Zarząd Powiatu Płockiego, wdrażając
Strategię Rozwoju, podjął wiele działań,
które ukierunkowane są na rozwój gospodarczy obszaru i zwiększenie jakości
obsługi beneficjentów usług publicznych.
W tym rozdziale Poradnika przedstawimy najważniejsze elementy, tzw. kamienie milowe, na obranej ścieżce inwestorskiej, z którymi musi się zmierzyć każdy
przedsiębiorca ‒ zarówno ten prowadzą-

WYSTARCZY TYLKO ZACZĄĆ…
Najważniejszym elementem procesu inwestycyjnego jest dobry pomysł, czyli
skonkretyzowanie rodzaju inwestycji.
Właśnie ten moment jest kluczowy. Realizacja kolejnych etapów procesu inwestycyjnego przebiega według schematu przedstawionego obok. Przy czym
w zależności od charakteru realizowanej
inwestycji pewne etapy mogą ulec rozbudowaniu.
W strukturach organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Płocku wyodrębniono
poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w procedurach administracyjnych, dysponujące wykwalifikowaną kadrą, co przekłada się na
usprawnienie całego procesu przygotowania i odbioru inwestycji. Koordynacja
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procesów inwestycyjnych i pośrednictwo
w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, których obecność na ścieżce inwestorskiej jest nieodzowna, prowadzona
jest przez Wydział Promocji i Rozwoju
Gospodarczego.
Równolegle w jednostkach szczebla
gminnego obsługą inwestora w całym
procesie zajmują się wyodrębnione struktury organizacyjne.
Szczegółowy wykaz jednostek szczebla powiatowego i gminnego specjalizujących się w obsłudze inwestora, ze
wskazaniem danych teleadresowych zaprezentowany będzie w dalszej części niniejszego rozdziału.

Schemat procesu
inwestycyjnego:

WYBÓR LOKALIZACJI INWESTYCJI

Sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych – konieczność przeprowadzenia OOŚ
Uzyskania decyzji środowiskowej
Sprawdzenie, czy teren przewidziany pod
inwestycję jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania

TAK

NIE

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

NIE

TAK

Raport o oddziaływaniu na środowisko lub
karta informacyjna przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji
cele publicznego

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Uzyskanie prawa
dysponowania
nieruchomością

Zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji

Realizacja inwestycji
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WYBÓR LOKALIZACJI, UZYSKANIE INFORMACJI
O NIERUCHOMOŚCI
Inwestor, dokonując wyboru odpowiedniej nieruchomości spełniającej wymagania przyszłej działalności, powinien
przejrzeć aktualne ogłoszenia Powiatu
Płockiego. Warto także dotrzeć do oferty inwestycyjnej samorządów gminnych,
jak również do stron internetowych biur
nieruchomości. Informacje o terenach
i budynkach na sprzedaż znajdują się
również na witrynach internetowych
agend rządowych obsługujących inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, np. Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych – PAIiIZ oraz
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Agencji Rozwoju Mazowsza.
W dokonywaniu przeglądu dostępnych
ofert pomocą służy Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku,
którego pracownicy udzielą szczegółowych informacji o przeznaczonych na
sprzedaż nieruchomościach, planowanych terminach przetargów i co najistotniejsze – postarają się dopasować ofertę
do potrzeb Inwestora. Ponadto w przypadku realizacji inwestycji mogących
mieć znaczenie strategiczne dla rozwoju
powiatu pracownicy skoordynują realizację zakupu z władzami samorządowymi
szczebla gminnego. W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami istnieje możliwość sprawdzenia następujących parametrów działki: ukształtowanie
terenu, powierzchni, status gruntu (tj.
rolny, leśny, budowlany), numer księgi
wieczystej. W przypadku kiedy istniejące
uzbrojenie jest niewystarczające, można uzyskać u lokalnych operatorów niezbędne informacje dotyczące możliwości
doprowadzenia mediów o wymaganych
parametrach. Inwestor może również
uzyskać niezbędne uzgodnienia w formie
pisemnej, w tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych
doprowadzenia poszczególnych mediów:
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wody, gazu, prądu, ciepła.
Kolejnym ważnym elementem, który
powinien zainteresować Inwestora, jest
dotychczasowy sposób użytkowania nieruchomości, a w szczególności występująca na niej roślinność drzewiasta. Warto
poświęcić tej kwestii nieco uwagi, ponieważ usunięcie zbędnych drzew wiąże się
z dodatkowymi wydatkami. Są to koszty:
•

wykonania inwentaryzacji istniejących
na działce drzew i krzewów,

•

wniesienia opłat administracyjnych
za wycięcie tych, które bezwzględnie kolidują z inwestycją – drzewa
usuwane w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej nakładają
na Inwestora obowiązek uzyskania
zezwolenia, jego wydanie zależy od
obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, który wynosi dla:
topól, wierzb, klonów jesionolistnych
i srebrzystych ‒ >80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – >65
cm i pozostałych drzew – >50 cm.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji niezbędne jest także uzyskanie
pozwolenia na usunięcie drzew – sprawy powyższe merytorycznie prowadzą
samorządy gminne, a w przypadku nieruchomości stanowiących ich własność
– Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego
w Płocku.
WAŻNE: Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta będzie mieć
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosły usunięte
drzewa będące przedmiotem procedury
zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek
uiszczenia opłaty za ich usunięcie.
Usunięcie drzew bez stosownego zezwolenia, zgłoszenia lub przed dokonaniem
oględzin przez organ, a także w przypad-

ku sprzeciwu organu skutkować będzie
naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Należy podkreślić, że nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej – tutaj nadal obowiązują
dotychczasowe zasady. Ponieważ tereny
pokryte roślinnością są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków
ptaków (w tym przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000), przy planowaniu
wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia.
Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa
od 1 marca do 15 października. W tym
terminie usuwanie wszelkiej roślinności
powinno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę
ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej
przez chronione gatunki ptaków.
Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich
z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeśli wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych.
Poza wymienionymi przypadkami przed
usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków w dalszym ciągu
każdorazowo należy uzyskać zezwolenie
regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń
obowiązujących w stosunku do ptaków
objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym,
stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14
ustawy o ochronie przyrody).
Należy pamiętać, że na obszarach Natura
2000 nie ma z góry narzuconych zakazów

dotyczących wycinki drzew. Obowiązuje
natomiast podstawowa zasada – niepodejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, a także w istotny sposób
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000.
Jeśli drzewa rosną na gruncie leśnym,
wówczas procedury związane z kwestią
usunięcia określa Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Łodzi. W tym
przypadku również należy liczyć się
z obowiązkiem uiszczenia opłat zarówno
za przedwczesny wyrąb drzewostanu, jak
i za trwałą zmianę statusu gruntu (z leśnego na budowlany).
W przypadku nieruchomości o charakterze tzw. brownfieldu, czyli obszaru już
zagospodarowanego, mogą znajdować
się na nim różne obiekty (np. zabudowania, fragmenty starej infrastruktury). Inwestor ocenia, czy ich obecność jest obciążeniem czy raczej sytuacją pożądaną
– niektóre fragmenty infrastruktury może
uda się wykorzystać. Szczególną uwagę
należy również na etapie przygotowania
inwestycji zwrócić na ochronę konserwatorską zabytków i ich stref ochrony.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków
formami ich ochrony jest m.in. wpis do
rejestru zabytków, ustalenie ochrony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
czy też w decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od formy ochrony zabytku oraz zakresu planowanych robót
budowlanych inwestycje drogowe podlegają różnym postępowaniom administracyjnym przed starostami i wojewodami
oraz u konserwatorów zabytków. Układ
urbanistyczny lub ruralistyczny, jak również otoczenie takiego układu lub innego
zabytku nieruchomego mogą być objęte
ścisłą formą ochrony i zostać wpisane do
rejestru zabytków. Prowadzenie prac na
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takim terenie, a także w jego bezpośrednim otoczeniu wymaga, zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków,
uzyskania pozwolenia na prowadzenie
tych robót, wydanego przez właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Niezwykle istotnym elementem jest również sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, które należy rozpocząć od
zapoznania się z księgą wieczystą prowadzoną przez właściwy sąd rejonowy.
W praktyce można zapoznać się z nią za
pośrednictwem systemu Elektronicznych
Ksiąg Wieczystych (EKW) lub w sądzie
albo też uzyskać odpis z księgi wieczystej. Księgi wieczyste są jawne i dostępne dla każdego. Sprawdzenia wymagają
wszystkie dane wpisane za pośrednictwem systemu do księgi, a więc m.in.
oznaczenie nieruchomości, powierzchnia
działki, osoba właściciela lub użytkownika wieczystego.
Szczególnej uwagi wymagają wpisy
w działach III i IV księgi wieczystej,
w których mogą być ujawnione prawa
i roszczenia innych osób, ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomości i wreszcie hipoteki.
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Jeżeli w działach III lub IV są ujawnione
wpisy lub wzmianki, należy do transakcji podejść ze zwiększoną ostrożnością,
a w sytuacjach wątpliwych wskazana jest
konsultacja prawnika. W sądzie warto
ustalić również, czy do danej księgi złożone zostały jakieś wnioski, a jeśli tak, to
czego dotyczą.
Dla uzyskania pełnego obrazu wskazane jest również zapoznanie się z aktami księgi wieczystej, gdzie znajdują się
wszystkie dokumenty, na podstawie których m.in. dokonywano wpisu kolejnych
właścicieli. W aktach księgi można odnaleźć ślady postępowań dotyczących danej nieruchomości. Do przeglądania akt
upoważniony jest jednak tylko właściciel
nieruchomości albo osoba, której udzielił
pełnomocnictwa. Oczywiście stan prawny ujawniony w księdze wieczystej może
zmienić się przed dokonaniem ostatecznej transakcji, jednak obowiązek sprawdzenia księgi przez zawarciem umowy
spoczywa również na notariuszu.
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OCENA ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
– SCHEMATY POSTĘPOWANIA
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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
I OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM
Realizacja procesu inwestycyjnego,
szczególnie na terenach niezurbanizowanych, prawie zawsze łączy się z mniejszą lub większą ingerencją w środowisko
przyrodnicze. Od wielu lat tworzone są
regulacje prawne i instrumenty ekonomiczne mające na celu ochronę tego środowiska. Działania te nasilają się wraz
ze wzrostem świadomości społecznej,
rozwojem organizacji ekologicznych
i postępującą degradacją środowiska. Jednocześnie rosnące wymogi cywilizacyjne
i oczekiwania społeczne rodzą presję na
szybszą realizację wielu inwestycji, które
często muszą być zlokalizowane w pobliżu lub na terenach cennych przyrodniczo.
W rozdziale tym przedstawiono aktualny
stan prawny w zakresie rodzaju przedsięwzięć z punktu widzenia ich wpływu na
tereny przyległe i sporządzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

ływania na środowisko. Dokument jest
zbiorem regulacji prawnych w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko, które
wynikają z przepisów prawa wspólnotowego. Ocena oddziaływania na środowisko jest pierwszym narzędziem w szeroko rozumianym procesie planowania
przedsięwzięcia, które ma wpływ na to,
jakie następstwa dla środowiska niesie
działalność człowieka. Dalsze działania,
jakie można podjąć w celu ochrony środowiska, również na etapie funkcjonowania inwestycji, bardzo często będą zależeć od jakości przeprowadzonej oceny
oddziaływania na środowisko.

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-

Dobrze przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko ma duży wpływ na
przyznanie dofinansowania inwestycji ze
środków unijnych, co zauważają nie tylko Inwestorzy, ale także podmioty odpowiedzialne za przydział funduszy.

Ocena oddziaływania na środowisko jest
kluczowym narzędziem unijnej polityki
ochrony środowiska oraz ochrony wartości przyrodniczych zagrożonych w wyniku realizacji inwestycji.

CO TO JEST OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ)?
Ocena oddziaływania na środowisko
(environmental impact assessment),
dalej: OOŚ, jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i prawnej ochrony środowiska, która musi być
przedmiotem analizy każdego Inwestora
zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne w Polsce, mającej
na celu potwierdzenie albo wyeliminowanie konieczności przeprowadzania
OOŚ dla realizowanego projektu.

Celem OOŚ jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń środowiskowych na etapie
planowania inwestycji oraz określenie skali
tych zagrożeń, a następnie podjęcie działań
mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub ich ograniczenie oraz minimalizowanie negatywnych skutków realizacji planowanej inwestycji.

Kluczową sprawą w przeprowadzeniu
oceny oddziaływania na środowisko jest
uzyskanie informacji o planowanym
przedsięwzięciu – w zakresie jego wpływu na środowisko oraz korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia, które
rekompensować powinny straty wynikające z tej ingerencji.
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•

weryfikację raportu o oddziaływaniu
na środowisko,

•

uzyskanie wymaganych ustawą opinii
i uzgodnień,

•

zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym.

Ocena oddziaływania na środowisko
obejmuje w szczególności:

PRZEDSIĘWZIĘCIE W UJĘCIU USTAWOWYM

„Przedsięwzięcie” według definicji ustawowej jest to zamierzenie budowlane lub
inna ingerencja w środowisko polegająca
na przekształceniu lub zmianie sposobu
wykorzystania terenu, w tym również na
wydobywaniu kopalin.

Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane
przez różne podmioty.

KATALOG PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMAGAJĄCYCH
PRZEPROWADZENIA OOŚ
Podstawowym aktem prawnym regulującym OOŚ w prawie polskim jest ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235) – ustawa OOŚ.
W rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 213, poz. 1397) uszczegółowiono zapisy ustawy i wskazane zostały:
•

rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I),

•

rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (grupa II),

•

przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane
jako przedsięwzięcia z grupy I albo II.

Szczegółowe informacje w powyższym
zakresie udostępniane są również na stronach internetowych organów właściwych
do prowadzenia postępowań OOŚ, w tym:
•

Ministerstwa Środowiska
(www.mos.gov.pl),

•

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (www.gdos.gov.pl),

•

właściwych terytorialnie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,

•

właściwych terytorialnie samorządów lokalnych.
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KIEDY PRZEPROWADZANA JEST OOŚ?

Ocena oddziaływania na środowisko
może być niezbędna dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego, które polega na:
•

budowie,

•

przebudowie,

•

rozbudowie.

Ocena oddziaływania na środowisko
przeprowadzana jest ZAWSZE w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie –
w związku z jego charakterem – należy
do grupy przedsięwzięć:

•

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I),

•

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II),
ale tylko wtedy, gdy taką konieczność
stwierdzi organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Delegację kategorii kwalifikacji danego
przedsięwzięcia zawiera rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

STRONY POSTĘPOWANIA ŚRODOWISKOWEGO
Podstawę określania stron postępowania
administracyjnego, w tym także w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowi art. 28 kpa, który
mówi, że stroną jest każdy (osoba prywatna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przepis ten najczęściej interpretowany jest w taki sposób,
że osobami włączonymi do postępowania
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środowiskowego na prawach strony stają się właściciele nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie działki
inwestycyjnej. Również osoby czy podmioty władające nieruchomością z tytułu
innego niż prawo własności, zbliżonego jednak swoim charakterem do prawa
własności (prawa rzeczowe takie jak np.
użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
służebność), mogą zostać wyznaczone
jako strony w postępowaniu.

PRZEDSIĘWZIĘCIE W UJĘCIU USTAWOWYM

Najważniejsze etapy procesu OOŚ
w ujęciu praktycznym dzielimy na:
•

ETAPY POSTĘPOWANIA OOŚ

złożenie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
do kompetentnego organu,

Screening
Kwalifikacja przedsięwzięć do OOŚ

•

ustalenie zakresu OOŚ (scoping),

•

sporządzenie raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko (studia podstawowe; prognoza oddziaływań; waloryzacja oddziaływań;
określenie środków łagodzących niekorzystne oddziaływania),

Scoping
Zakres analizy OOŚ

•

konsultacje i negocjacje społeczne
i opiniowanie raportu,

Raport OOŚ

•

wydanie decyzji wraz z jej upublicznieniem,

•

monitoring.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

RAPORT O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH –
PODSTAWOWE ELEMENTY
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko jest podstawowym dokumentem OOŚ. Zawarte w nim informacje gromadzone są podczas prowadzonej
przez Inwestora oceny dotyczącej przewidywanych oddziaływań, jakie może
mieć budowa, eksploatacja i likwidacja
realizowana w ramach przedsięwzięcia.

•

opis przewidywanych znaczących oddziaływań analizowanych warian- tów
na środowisko;

•

opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na obszary
Natura 2000;

Poprawnie przygotowany raport OOŚ
zawiera elementy wymienione w art. 66
ustawy OOŚ:

•

analiza możliwych konfliktów społecznych;

•

streszczenie informacji zawartych
w raporcie w języku niespecja- listycznym;
nazwisko osoby lub osób sporzą- dzających raport.

•

opis planowanego przedsięwzięcia;

•

opis elementów przyrodniczych środowiska;

•

•

opis analizowanych wariantów, w tym:

Raport powinien zawierać wskazywane
zagadnienia w formie graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych
w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

–– wariantu proponowanego przez
wnioskodawcę oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego,
–– wariantu najkorzystniejszego dla
środowiska wraz z uzasadnieniem
ich wyboru;
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RAPORT NIEKOMPLETNY

Najczęściej popełniane błędy w raportach
OOŚ obejmują:
•

nieprawidłowości w opisie stanu faktycznego oraz w opisie zamierzenia
inwestycyjnego (brak uwzględnienia
przedsięwzięć towarzyszących),

•

brak powiązania z uwarunkowaniami
planistycznymi (m.p.z.p.),

•

nieprawidłowości w opisie oddziaływań,

•

brak analizy rozwiązań alternatywnych
lub nieprawidłowe wariantowanie,

•

zbyt ogólna i powierzchowna ocena,

•

bez szczególnego uwzględnienia terenu, na którym bezpośrednio realizowane ma być przedsięwzięcie,
•

brak opisu metodyki przepro- wadzanych analiz (inwentaryzacji, prognozowania, wnioskowania),

•

brak inwentaryzacji przyrodniczej
albo nieaktualna lub niekompletna inwentaryzacja,

•

niedostosowanie działań minimalizujcych
do zidentyfikowanego oddziaływania,

inwentaryzacja wykonana nieprawidłowo (zbyt krótki lub niewłaściwie
dobrany okres badań terenowych,
zbyt mały obszar objęty badaniami,
wybiórcze badania terenowe – np. tylko ssaki),

•

•

niedostosowanie działań kompen-sacyjnych do poniesionych strat,

niewiarygodne dane – materiały źródłowe,

•

•

zbyt ogólne i nieprecyzyjne informacje o przedsięwzięciu (skala, lokalizacja, opis procesów w trakcie
eksploatacji, metody i harmonogram
budowy),

mylenie działań minimalizujących
z działaniami kompensacyjnymi,

•

brak map i innych graficznych prezentacji albo ich nieczytelność.

•

niewłaściwie zdefiniowany
przestrzenny analiz,

•

przenoszenie kluczowych aspektów
oceny oddziaływania na środowisko
na późniejsze etapy decyzyjne,

•
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zakres

zbyt ogólne informacje o stanie środowiska, często opis właściwy dla
bardzo dużego obszaru,

Organ właściwy do wydania decyzji nie ma
możliwości ustawowej odrzucenia raportu,
jeśli nie zawiera on wszystkich elementów
wymaganych prawem albo postanowieniem
o nałożeniu obowiązku OOŚ.
Braki formalne raportu jako elementy
wniosku o wydanie decyzji podlegają
usunięciu w oparciu o art. 64 § 2 kpa w
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich usunięcia.

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Jednym z ważniejszych etapów postępowania w przeprowadzeniu OOŚ, stanowiącego ustawowy obowiązek organu
właściwego w sprawie wydania decyzji
środowiskowej, jest obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa.

•

zapewnienie prawa do składania
uwag i wniosków w terminie 21 dni
od ogłoszenia (w formie pisemnej,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym);

Udział społeczeństwa w postępowaniu,
w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zapewnia się przed wydaniem
decyzji środowiskowej.

•

zapewnienie prawa do udziału w rozprawie administracyjnej, jeżeli ma
być ona przeprowadzona.

Realizowany jest on w toku postępowania (konsultacje społeczne), w szczególności przez:
•

podanie do publicznej wiadomości informacji o:
–– przystąpieniu do przeprowadzania
OOŚ,
–– wszczęciu postępowania,
–– przedmiocie decyzji, która ma być
wydana,
–– organie właściwym do wydania
decyzji oraz właściwych organach
do wydawania opinii i dokonania
uzgodnień,
–– możliwościach zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy,
–– możliwości składania uwag i wniosków oraz o sposobie i miejscu ich
składania, a także o organie właściwym do ich rozpatrzenia,
–– terminie i miejscu rozprawy administracyjnej (jeżeli ma być przeprowadzona),
–– postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone;

•

Prawo do składania wniosków i uwag
w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa przysługuje każdemu.
Ponadto wyjątkowe uprawnienia w postępowaniu wymagającym zapewnienia
udziału społeczeństwa przysługują organizacjom ekologicznym, które:
–– powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa
w postępowaniu na prawach strony, ale również wtedy gdy
–– nie biorą udziału w postępowaniu administracyjnym, ale jest to
uzasadnione celami statutowymi
tych organizacji (wówczas służy
im prawo do wniesienia odwołania od decyzji oraz skargi do sądu
administracyjnego).
WAŻNE: podjęcie wcześniejszej inicjatywy konsultacji społecznych, których
celem jest wyjaśnienie wątpliwości
–– towarzyszących
planowanemu
przedsięwzięciu, powinno doprowadzić do zakończenia konsultacji
–– w ustawowym terminie 21 dni,
a tym samym powinno doprowadzić do skrócenia terminu postępowania.

zapewnienie prawa do zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy, do
której zalicza się wniosek o wydanie
decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, i stanowiskami innych organów,
jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
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OPINIE I UZGODNIENIA W OOŚ

W procesie wydawania decyzji środowiskowej przez wójta/burmistrza organami
współpracującymi są:
•

realizacji przedsięwzięcia,
•

regionalny dyrektor ochrony środowiska w zakresie uzgodnień warunków

państwowy powiatowy inspektor sanitarny (w niektórych przypadkach
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny) w zakresie opinii.

STRONY POSTĘPOWANIA ŚRODOWISKOWEGO
Decyzja środowiskowa jest wydawaną na
wniosek Inwestora decyzją administracyjną, która:
•

określa środowiskowe uwarun- kowania, po spełnieniu których planowana
inwestycja może zostać zrealizowana;

•

ma na celu to, aby zaplanowanie
i wdrożenie przedsięwzięcia odbyło
się w takiej formie, aby stopień jego
ingerencji w środowisko był jak najmniejszy.

Generalną zasadą jest, że dla jednego
przedsięwzięcia wydawana jest jedna decyzja środowiskowa, także w przypadku
gdy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie większej liczby decyzji
inwestycyjnych (budowlanych) lub uzyskiwane są odrębne decyzje dla poszczególnych etapów jego realizacji. Wyjątki
dotyczą natomiast obszaru Natura 2000.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Warto pamiętać, że decyzja ta nie zawsze
poprzedzona jest przeprowadzaną wcześniej OOŚ. Jeżeli nie przeprowadzano
OOŚ (dotyczy to przedsięwzięć grupy
II), organ w decyzji stwierdza brak potrzeby jej przeprowadzania.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego
(katalog takich decyzji inwestycyjnych
zawiera art. 72 ustawy OOŚ) decyzje,
których wydanie musi poprzedzać uzyskanie decyzji środowiskowej.

POWODZENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO ZALEŻNE
OD DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
Niezależnie od kategorii przedsięwzięć,
zarówno tych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak
i przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko,
decyzja środowiskowa wydawana jest
przed uzyskaniem następujących decyzji
administracyjnych:
•

decyzja o pozwoleniu na budowę,

•

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
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•

decyzja o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części,

•

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

•

niektóre koncesje i decyzje wydawane na podstawie ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. ‒ Prawo geologiczne
i górnicze,

•

pozwolenie wodnoprawne na regulację wód,

•

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

•

decyzja o zezwoleniu na założenie
lotniska,

•

pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach
szczególnego korzystania z wód,

•

•

decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,

decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – wydawana na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych,

•

decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,

•

•

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej – wydawana na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym,

•

decyzja o zezwoleniu na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych,

•

decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady – wydawana na podstawie
ustawy z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

ORGANY KOMPETENTNE DO WYDANIA DECYZJI
Wniosek o wydanie decyzji składa się do:
•

wójta, burmistrza i prezydenta miasta (większość wniosków), na terenie
którego planowana jest inwestycja,

•

regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku: dróg,
linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji
do przesyłu ropy naftowej i produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników

wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych i na
obszarach morskich, zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, przedsięwzięć
polegających na realizacji inwestycji
w zakresie lotniska użytku publicznego,
•

dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych (w przypadku zmiany
lasu stanowiącego własność Skarbu
Państwa na użytek rolny),

•

starosty (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów).
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WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI

Decyzja środowiskowa jest wydawana na
wniosek Inwestora. Po złożeniu wniosku
zostaje wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przed złożeniem wniosku należy zwrócić
szczególną uwagę na zgodność lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan został
uchwalony.
Jeżeli planowana inwestycja nie będzie
zgodna z planem zagospodarowania,
wtedy organ odmówi zgody na realizację
przedsięwzięcia. W takim przypadku Inwestor nie otrzyma wyżej wymienionych
decyzji i inwestycja nie będzie mogła być
realizowana.
Składając wniosek, Inwestor powinien
dołączyć do niego następujące dokumenty (obowiązkowe):
–– w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku gdy
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art.
69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
–– w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę
informacyjną przedsięwzięcia;
–– poświadczoną przez właściwy
organ kopię mapy ewidencyjnej
obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmującej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

–– dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postę- powanie jest regionalny dyrektor
ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
plan ten został uchwalony, albo
informację o jego braku, z wyłączeniem ustawowym;
–– dla przedsięwzięć, dla których
organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli plan ten został uchwalony,
albo informację o jego braku; nie
dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki
jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;
–– wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem
ust. 1a‒1c;
–– dowód zapłaty należnej opłaty
skarbowej, zgodnie z załącznikiem
do ustawy o opłacie skarbowej.
Raport OOŚ bądź kartę informacyjną
przedsięwzięcia przedkłada się w trzech
egzemplarzach oraz w formie elektronicznego zapisu na informatycznym nośniku danych.
Należy pamiętać, że brak wymaganych
załączników spowoduje wydłużenie postępowania.
W przypadku braku któregokolwiek załącznika Inwestor będzie wzywany do
jego uzupełnienia.
Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpoznania.
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ZAKRES DECYZJI

W przypadku decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydawanej bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ
m.in. stwierdza brak potrzeby przeprowadzania OOŚ.
W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ m.in.
określa:
•

rodzaj i miejsce realizacji przed- sięwzięcia,

•

warunki wykorzystywania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagania dotyczące ochrony środowiska
konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji inwestycyjnych,

•

wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarza- jących
zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii,

•

wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono
postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wynika
potrzeba:
•

wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza nad 1 konieczność
wykonania tej kompensacji,

•

zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja nakłada obowiązek tych działań.

Ponadto organ, wydając decyzję, może
nałożyć obowiązek przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo przeprowadzenia postępowania w sprawie
transgranicznego
oddziaływania
na
środowisko – w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji inwestycyjnych może również nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres
i termin przedstawienia.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bez przeprowadzenia OOŚ

Bez przeprowadzenia OOŚ

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia
OOŚ na podst. art. 63 ust. 1

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Załączniki:
• Karta informacyjna
• Charakterystyka przedsięwzięcia

Załączniki:
• Charakterystyka przedsięwzięcia
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ODMOWA WYDANIA DECYZJI

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań może być wydana jedynie w przypadkach określonych
w ustawie OOŚ, a przesłanki odmowy zgody polegać przy tym mogą wyłącznie na:
–– niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ),
–– odmowie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia przez
organ współdziałający (art. 80 ust.
1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ),
–– braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym
wariancie proponowanym przez

–– wnioskodawcę, w sytuacji gdy organ skorzysta z możliwości określonej w art. 81 ust. 1 ustawy,
–– wykazaniu znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar
Natura 2000 przy jednoczesnym
braku spełnienia przesłanek z art.
34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (art. 81
ust. 2 ustawy OOŚ),
–– wykazaniu, że przedsięwzięcie
może spowodować nieosiągnięcie
celów środowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (art.
81 ust. 3 ustawy OOŚ).

WAŻNOŚĆ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ważna jest 6 lat od dnia,
w którym stała się ostateczna. Termin
ważności może zostać przedłużony do 10
lat, w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo
oraz nie zmieniły się warunki określone
w decyzji środowiskowej.
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Przedłużenia ważności decyzji dokonuje
organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tylko w terminie jej ważności (tj. przed upływem
pierwszych 6 lat). Przedłużenie następuje
postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

PRZENIESIENIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
W PRAKTYCE
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać przeniesiona na
inny podmiot, jeżeli:
–– Inwestor, na rzecz którego wydana
została ta decyzja – wyrazi zgodę
na przeniesienie;

–– inny podmiot, na rzecz którego ma
nastąpić przeniesienie – przyjmuje warunki zawarte w tej decyzji.
Przeniesienia dokonuje organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, a stronami postępowania są podmioty, między którymi ma
być dokonane przeniesienie.

PROCEDURA PONOWNEJ OOŚ
Ponowna OOŚ prowadzona jest w ramach
postępowania w sprawie wydania tzw.
decyzji inwestycyjnych pod warunkiem:
–– potwierdzenia takiego obowiązku
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
–– na wniosek podmiotu planującego
podjęcie realizacji przedsięwzięcia,

–– jeżeli organ właściwy do wydania
decyzji inwestycyjnych stwierdzi,
że we wniosku o wydanie tej decyzji zostały dokonane zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia
w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
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Ponowna OOŚ nie może zaistnieć samodzielnie, tj. bez wcześniejszego wydania
decyzji, i w innych postępowaniach niż
dotyczące ww. decyzji. Istnieje jednak
możliwość zainicjowania jej przez Inwestora w przypadku, gdy w postępowaniu
o wydanie decyzji nie przeprowadzono
OOŚ.
UWAGA: Ponowna ocena może dotyczyć tylko inwestycji, których realizacja wymaga pozwolenia na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i zezwolenia na
realizację inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego lub pozwolenia na
realizację inwestycji przeciwpowodziowych.
Postępowanie w sprawie ponownej OOŚ
przeprowadza RDOŚ. Postępowanie kończy się uzgodnieniem lub odmową uzgodnienia warunków realizacji.
Etapy ponownej OOŚ:
–– Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę musi dołączyć
gotowy raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
oraz decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach;
–– organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub
wojewoda) zwraca się do regionalnego dyrektora ochrony
środowiska o uzgodnienie. Po
otrzymaniu
niezbędnych
dokumentów (wniosku o pozwolenie na budowę, raportu i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) regionalny dyrektor
ochrony środowiska zwraca się do
starosty (lub wojewody) o zapewnienie udziału społeczeństwa;
–– organ administracji architektoniczno- -budowlanej podaje stosowne
informacje do wiadomości publicznej i zapewnia wszystkim zainteresowanym możliwość składania uwag i wniosków w ciągu 21
dni. Po zakończeniu konsultacji
60

społecznych starosta (lub wojewoda) przekazuje ich rezultaty regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska;
–– poza konsultacjami społecznymi
dokonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wymaga wydania przez inspektora sanitarnego opinii na temat warunków
realizacji przedsięwzięcia. W tym
celu regionalny dyrektor ochrony
środowiska powinien przekazać
mu otrzymaną od starosty (wojewody) dokumentację. Inspektor
sanitarny wydaje swoją opinię
w formie postanowienia, w stosunku do którego nie przysługuje
zażalenie, w trybie art. 123 kpa
w terminie 30 dni od momentu
otrzymania stosownego wniosku;
–– przed wydaniem uzgodnienia regionalny dyrektor analizuje materiał dowodowy, otrzymaną opinię,
rezultaty udziału społeczeństwa
i ewentualne wyniki oceny transgranicznej. Swoje stanowisko wyraża w terminie 45 dni w drodze
postanowienia. W uzasadnieniu
takiego rozstrzygnięcia powinny
się znaleźć informacje o przepro wadzonym postępowaniu wyma-gającym udziału społeczeństwa oraz o sposobie i zakresie
uwzględnienia uwag i wniosków
zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa. Organ powinien się w nim odnieść przede
wszystkim do sposobu i zakresu
wykorzystania opinii społeczeństwa, ustaleń raportu o oddziaływaniu na środowisko, opinii inspektora sanitarnego i wyników
ewentualnego postępowania transgranicznego;
–– po otrzymaniu uzgodnienia i analizie zgromadzonych dowodów
starosta (wojewoda) wydaje pozwolenie na budowę. Na koniec
starosta (wojewoda) podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora
ochrony środowiska oraz opinią
właściwego organu inspekcji sanitarnej.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA OBSZAR NATURA 2000
Zgodnie ustawą o ochronie przyrody sieć
Natura 2000, utworzona w celu ochrony
i zachowania cennych przyrodniczo gatunków i siedlisk występujących na kontynencie europejskim, składa się z dwóch
typów terenów ‒ obszarów specjalnej
ochrony ptaków (tzw. obszarów ptasich)
wyznaczanych w celu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk oraz mających
znaczenie dla Wspólnoty specjalnych terenów ochrony siedlisk (tzw. obszarów
siedliskowych) ‒ których ochronie podlegają siedliska przyrodnicze i (lub) gatunki roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
W świetle art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody zabrania się wszelkich działań
mogących – osobno lub w połączeniu z innymi czynnościami – znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym przede wszystkim
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000, oraz pogorszyć integralność obszaru lub jego powiązania
z innymi obszarami. Przywołane przepisy, choć brzmią dosyć radykalnie, nie
oznaczają przecież – wbrew obiegowej
opinii – całkowitej blokady inwestycji
na obszarach Natura 2000 bądź w ich bliskim otoczeniu. Zgodnie bowiem z art.
33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody
planowane przedsięwzięcia, które mogą
znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000, a które nie są bezpośrednio związane z jego ochroną lub z niej nie wynikają, wymagają przeprowadzenia oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000 na
zasadach określonych w ustawie OOŚ.
Dopiero jej wyniki wykażą, czy przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane. Rozważania o ocenie takiego
oddziaływania trzeba zacząć od definicji
znacząco negatywnego oddziaływania na
obszar Natura 2000. Umiejętność identy-

fikacji takiego wpływu wydaje się kluczowa z punktu widzenia rozwoju inwestycji w Polsce, zwłaszcza na obszarach
cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie. W myśl art. 3 pkt 17 ust. 1 ustawy
OOŚ oddziaływanie na obszar Natura
2000 to oddziaływanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000; chodzi tu w szczególności o działania mogące:
•

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony utworzono obszar Natura 2000,

•

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla
ochrony których wyznaczono obszar
Natura 2000,

• pogorszyć integralność obszaru Natura
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Procedura oceny oddziaływania na środowisko prowadzona w stosunku do działalności potencjalnie szkodliwej dla chronionej fauny i flory nie jest w polskich
przepisach nowym rozwiązaniem. Nowością jest oddzielenie oceny oddziaływania na środowisko od oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w przypadku
tych projektów, które nie należą do I lub
II grupy przedsięwzięć. Przed wydaniem
„decyzji wymaganej przed rozpoczęciem
przedsięwzięcia” dokonywana jest ocena
oddziaływania na obszar Natura 2000.
Trzeba tu podkreślić, że pojęcie decyzji
wymaganych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia jest w równym stopniu pojemne, jak nieprecyzyjne. Schemat postępowania w sprawie OOŚ na obszary Natura
2000 przedstawiony zostanie w dalszej
części niniejszego rozdziału.
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Schematy postępowań OOŚ
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną o przedsięwzięciu
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Wniosek o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

+

pozostałe wymagane załączniki

Regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz
aństwowy powiatowy inspektor sanitarny

Brak potrzeby przeprowadzania OOŚ

Potrzeba przeprowadzenia OOŚ

Wójt/burmistrz/prezydent miasta

Wójt/burmistrz/prezydent miasta stwierdza
obowiązek przeprowadzenia OOŚ w drodze
POSTANOWIENIA, na które służy zażalenie,
oraz określa zakres raportu
Inwestor przedkłada RAPORT w zakresie
zgodnym z postanowieniem

1.

Wydaje postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzania OOŚ

2.

Wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

3.

Podaje do publicznej wiadomości
informację o wydaniu decyzji

Wójt/burmistrz/prezydent miasta
1.

Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie
otwartej dla społeczeństwa

2.

Występuje o uzgodnienie warunków realizacji do RDOŚ i opinię do PPIS

3.

Analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ

4.

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
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Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Inwestor
Przedstawia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącza RAPORT w zakresie określonym
w ustawie

Wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz
z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Wniosek o opinię co do zakresu raportu
Regionalny dyrektor ochrony środowiska
oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
1.

Wydaje postanowienie określające zakres
raportu

2.

Zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu

Inwestor przedkłada RAPORT w zakresie
zgodnym z postanowieniem
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
1.

Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków
oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa

2.

Występuje o uzgodnienie warunków realizacji do RDOŚ i opinię do PPIS

3.

Rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ

4.

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
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Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez RDOŚ

Inwestor
Przedstawia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącza RAPORT w zakresie określonym
w ustawie

Wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz
z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny dyrektor ochrony środowiska
Wniosek o opinię co do zakresu raportu
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny
Regionalny dyrektor ochrony środowiska
1.

Wydaje postanowienie określające zakres
raportu

2.

Zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu

Inwestor przedkłada RAPORT w zakresie
zgodnym z postanowieniem
Regionalny dyrektor ochrony środowiska
1.

Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz
o rozprawie otwartej dla społeczeństwa

2.

Występuje o opinię do PPIS

3.

Rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ

4.

Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
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FORMY PROMOCJI I REKLAMY
Z WYKORZYSTANIEM KRAJOBRAZU,
BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
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FORMY PROMOCJI I REKLAMY Z WYKORZYSTANIEM KRAJOBRAZU, BIORÓŻNORODNOŚCI ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Promocja i reklama odgrywają bardzo
ważną rolę w budowaniu i umacnianiu
marki, zarówno w skali lokalnej, jak
i całego subregionu. Bardzo często są filarem dla wszystkich działań mających
związek z przygotowaną ofertą i komunikacją. Każde wydarzenie promujące
miejsce czy region staje się tym silniejszym narzędziem, im dłużej trwa. Mowa
tu o budowaniu tradycji, przyzwyczajaniu mieszkańców, turystów do konkretnych wydarzeń. Zaufanie odbiorców do
wydarzenia, a tym samym, choć może
nie zawsze świadomie, do organizatorów
daje szeroko pojęte korzyści.

miast, regionów na krajowych oraz międzynarodowych rynkach turystycznych.
Wymiernymi efektami podejmowanych
działań będą niewątpliwie:

Kompleksowo przygotowana oferta rekreacyjna z wykorzystaniem bogactwa
naturalnego, tj. krajobrazu, bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego, wraz
z imprezami towarzyszącymi przyciągają
turystów i Inwestorów. Umiejętnie zorganizowane, stosownie do okoliczności oraz
do grupy docelowej, przyniosą konkretne
i długofalowe korzyści, przyczynią się do
budowania silnej marki miejsca. W rezultacie odpowiednio dobrane formy promocji i reklamy przyniosą wymierne efekty
w postaci zwiększenie konkurencyjności
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•

tworzenie i wzmacnianie w oparciu
o walory przyrodnicze atrakcyjnej
oferty, która wygeneruje pozytywny
wizerunek,

•

rozwój gospodarczy i przyciągnięcie
inwestorów,

•

wzrost liczby osób odwiedzających
region,

•

budowa silnej marki, tradycji, świadomości,

•

promocja i reklama,

•

propagowanie idei turystyki lokalnej,

•

integracja lokalnych środowisk z odbiorcami z zewnątrz,

•

edukacja, szerzenie wiedzy na temat
regionu w odniesieniu do zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i lokalnej tradycji,

•

kształtowanie wizerunku w skali krajowej i międzynarodowej,

•

ochrona dziedzictwa kulturowego
i środowiska naturalnego.

KREOWANIE MARKI LOKALNYCH WALORÓW

Podejmowane i promowane proekologiczne praktyki, zwłaszcza działania ochronne
wobec obszarów cennych przyrodniczo,
stanowić mogą podstawę kreacji marki ekoproduktu turystycznego, a tym samym utrzymania określonego poziomu jakości zasobów
krajobrazowych mających wpływ na rozwój
funkcji turystyczno- -rekreacyjnej.
Powodzenie całego procesu kreowania
marki produktu turystycznego w oparciu
o zasoby naturalne, w tym krajobraz, występującą bioróżnorodność oraz środowisko naturalne, uzależnione jest od wielu
czynników. Nieprzeceniona jest tu rola samorządów lokalnych i regionalnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na rynku lokalnym.
Kluczowymi elementami podejmowanych
działań strategicznych opartych m.in. na
planowaniu krajobrazowym w procesie realizacji polityki przestrzennej są:
•

planowanie przestrzenne, kreacja marki i zarządzania oraz monitoring zgodnej z oczekiwaniami polityki ochronnej
jakości przyrody, będącej wymiernym
efektem działań ochronnych,

•

oryginalność podejmowanych i zgłaszanych do certyfikowania produktów/oferty,

•

synergia i współdziałanie pomiędzy
oferentami marki (lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi,
producentami, dostawcami, usługodawcami) a odbiorcami oferowanych
usług obecnych na danym terenie na
poziomie lokalnym i regionalnym,

•

wzmacnianie istniejącego poten- cjału umożliwiającego dalsze „równoważenie” turystyki,

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

możliwość rozszerzania obszarów
Natura 2000 i ich udostępniania dla
przedsięwzięć turystycznych.

Przykłady dobrych praktyk zarządzania
i marketingu lokalnego z wykorzystaniem obszarów Natura 2000 w skali międzynarodowej:

•

Finlandia: Tammisari Archipelago
National Park – wybór właściwych
form turystyki;
Grecja: ekorozwój, ekoturystyka oraz
ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego w Nestos–Vistonis–
Ismarida Wetlands – opracowanie strategii rozwoju opartej na konsultacjach
społecznych i współpracy (partnerstwie);
Hiszpania: strategia współpracy
i dialogu w Zona Volcanica de la Garrotxa Nature Park – wdrażanie, ocena
i aktualizacja strategii rozwoju turystyki zrównoważonej;
Portugalia:
Monchique
Bio-Park Network – Bio-Park Ośrodek Badawczy oraz Centrum Monitoringu –
rozpoznanie i ukierunkowanie nowych
rynków wśród osób zainteresowanych
ofertą. Tworzenie nowoczesnych, innowacyjnych form promocji i reklamy;
Francja: Hotel au Naturel – ekoprojekt doświadczalny „Villa Rosa”;
Niemcy: Reisepavillon – punkty informacyjne dla potrzeb realizacji turystyki zrównoważonej;
Wielka Brytania: inicjowanie działań na rzecz partnerstwa turystyki
i polityki ochronnej – rozpoznanie
i ukierunkowanie nowych rynków
wśród osób zainteresowanych ofertą.
Tworzenie nowoczesnych, innowacyjnych form promocji i reklamy;
Niemcy: powrót starej lokalnej rasy
owiec do regionu Rhön – ulepszanie, poszerzanie oferty, podtrzymywanie tradycyjnych i lokalnych produktów oraz ich
ponowne wprowadzanie przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami;
Wielka Brytania: Lake District National Park – szlak tematyczny;
Włochy: Monti Sibillini National Park
– „Hauses of the Park” – wykorzystanie
zasad rozwoju zrównoważonego w zarządzaniu i wsparciu działań ochronnych
środowiska naturalnego oraz rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki.
Realizacja polityki ochronnej, a także zarządzanie i monitorowanie oraz
udostępnianie obszarów zainteresowania turystycznego w odwołaniu do
powyższych przykładów mogą być
zastosowane również w polskich realiach, nie tylko w kontekście obszarów Natura 2000.
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STRATEGIA MARKETINGOWA

Kształtowanie strategii marketingowej już
na etapie planowania powinno uwzględniać wybór takich środków oddziaływania, które wywołają reakcję odbiorców
zgodną z oczekiwaniami i założonymi celami. Zespół narzędzi oddziaływania na
rynek wewnętrzny lub zewnętrzny nosi
już tradycyjną nazwę marketingu-mix.
Kompozycja narzędzi marketingowych,
zwana niekiedy mieszanką marketingów,
składa się z różnych elementów, operacji,
działań, akcji promocyjno--informacyjnych i całych kampanii. Kompleksowość
podejmowanych działań tworzy specyficzny twór marketingowy podmiotów realizujących strategie rozwojowe. Dobór
właściwego instrumentarium marketingowego jest decyzją trudną i ma poważne
konsekwencje. Ważność tej decyzji wynika m.in. z następujących okoliczności:
•

rozstrzyga ona o końcowym sukcesie
kampanii,

•

oddziałuje bezpośrednio na ilość i rodzaj użytych środków materialnych,
finansowych, ludzkich i innych,

•

wymaga zaangażowania specjalistycznej kadry i współpracy ze specjalistycznymi firmami zewnętrznymi,

•

świadczy o profesjonalizmie działania władz jednostki samorządowej,

•

zwiększa prestiż i kreuje pozytywny
wizerunek marketingowy regionu.

Wdrażane strategie wielu podmiotów
marketingu komercyjnego wzbogacone
ocenami dotychczasowego wykorzystania instrumentów marketingowych przez
jednostki samorządowe wskazują, iż
użytecznymi narzędziami stymulowania
zachowań interesantów mogą być odpowiednio zaadaptowane środki wchodzące w skład „koncepcji 4P” (product, price, place, promotion) przez powiązanie
kompozycji elementów marketingowych,
cech oferowanego produktu z warunkami kształtowania cenowych warunków
transakcji, miejscem, formami i czasem
oferowania produktu, formami i środka70

mi promocji. Forma promocji i reklamy
powinna zostać w pewien sposób dopasowana do cech charakterystycznych
i oczekiwań odbiorców promocji, czyli
tych osób, do których jest kierowana.
Stosowanie segmentacji rynku jest istotnym elementem orientacji strategii marketingowej, pozwalającym uzyskać wymierne korzyści, a w szczególności:
–– określić zróżnicowanie potrzeb
klientów, motywów i przyczyn zainteresowania danym produktem
lub usługą,
–– lepiej przygotować zakres usługi
do wymogów konkretnego rynku
i spełnić wymagania nabywców
skuteczniej od konkurentów,
–– celniej skierować na rynek środki postępowania marketingowego
w postaci odpowiednich form aktywizacji, atrakcyjnej oferty i sposobów dystrybucji,
–– dokonywać bieżącej oceny zmiany zachodzących na rynku dzięki
obserwacji określonych jego części i dostosowywać się do tych
zmian.

PODSTAWOWE FORMY PROMOCJI I REKLAMY

Narzędziami promocji w procesie kreowania wizerunku zapewniającymi skuteczne formy realizacji marketingu bezpośredniego są:
•

reklama – zachęcająca informacja
prezentująca ofertę/produkt/usługę,

•

promocja sprzedaży – oddziaływanie informacją na odbiorcę produktu
w trakcie procesu sprzedaży,

•

Public Relations – publiczne relacje, kontakty z otoczeniem, w tym
w szczególności z mediami,

•

marketing bezpośredni – bezpośrednie oddziaływanie na konkretnego,
indywidualnie wybranego klienta,

•

ekspozycja – wystawa, prezentacja,
galeria,

•

zachęta – motywacja do zakupu zwykle połączona z ograniczeniem czasowym i/lub wartościowym,

•

sponsoring – finansowanie przedsięwzięć (sportowych, politycznych,
społecznych itp.) instytucji i/lub
osób, które ma przynieść określone
korzyści sponsorowi,

•

promocja społecznościowa – promocja prowadzona na portalach społecznościowych, forach, portalach ogłoszeniowych itp.,

•

promocja listowa – systematyczne
przesyłanie informacji o firmie i/lub
produktach/usługach do zarejestrowanych osób (mailem, pocztą tradycyjną, poprzez system informacji wewnętrznej).

W dobie nasilającej się konkurencji,
a także stale wzrastających wymagań
klientów oraz niewrażliwości na sugestie
reklamodawców stosowane w ramach
tradycyjnych form, niezwykle istotne jest
poszukiwanie nowatorskich rozwiązań,
będących w stanie zaskoczyć odbiorców
i przyciągnąć tym samym ich uwagę. Zarówno marketing szeptany, jak i marketing partyzancki stanowią nowoczesne,
szybko rozwijające się formy promocji,
które wykraczają poza ramy tradycyjnego marketingu. Wykorzystują bowiem
działania i techniki, które odbiegają od
tych stosowanych w klasycznej formie
promocji.
Marketing szeptany
obecnie ma coraz więcej zwolenników
z uwagi na fakt, że konsument jest najważniejszym źródłem opinii na temat
różnych produktów. Informacje, jakie
konsumenci uzyskują od innych osób –
rodziny, przyjaciół, znajomych – są bardziej wiarygodne i mają w związku z tym
dla nich zdecydowanie większą wartość.
Formą jego realizacji są:
•

Evangelist marketing – tworzenie
u klienta silnego zaufania i takie przekonanie go co do wyboru produktu,
że staje się on ambasadorem marki
i z własnej inicjatywy zaczyna rekomendować ofertę innym nabywcom.
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•

•

•
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Marketing wirusowy (Viral marketing) – kreowanie zabawnych bądź
wyjątkowo interesujących komunikatów w Internecie, które są zaprojektowane tak, by można je było w prosty
sposób przekazywać innym osobom;
często mają formę e-mailu czy internetowego filmu; proces rozprzestrzeniania się tych komunikatów jest
analogiczny do replikacji wirusów
atakujących żywe komórki.
Brand blogging – bazuje na wykorzystaniu potencjału blogów internetowych i uczestnictwie w blogsferze,
dzieleniu się ciekawymi informacjami tam umieszczanymi, co w konsekwencji wywołuje rozmowy o produktach, wzbudzając zainteresowanie
nimi.
Community marketing – skierowany do niszowych społeczności zain-

teresowanych daną marką czy produktem, głównie poprzez tworzenie
klubów i forów dyskusyjnych.
•

Product seeding – wybieranie do testowania produktów lub próbek wpływowych osób, które rozpowszechniają na ich temat pozytywne informacje.

•

Causa marketing – oparty na wspieraniu kwestii społecznych w celu zdobycia szacunku i zaufania ludzi uznających dany problem za istotny.

•

Trendsetting – działania ukierunkowane na rozpowszechnianie mody,
kreowanie trendów na pewne marki
czy produkty przez odpowiednio wybrane osoby; trendsetterzy to najczęściej osoby młode, atrakcyjne, charakteryzujące się dużym uznaniem
w towarzystwie; są lubiane i podziwiane; ich mocną stroną jest przebo-

jowość i wyczucie smaku; poprzez
prezentowane przez siebie postawy,
zachowania, styl są liderami opinii
i wzorami do naśladowania.
•

Casual marketing – wykorzystanie
promocji jednego produktu do równoległej rekomendacji innych, niezwiązanych z głównym celem działań.

Marketing partyzancki
uznawany jest za skuteczny i coraz bardziej popularny sposób służący zdobywaniu uwagi klientów. Istotnymi czynnikami
efektywnego marketingu partyzanckiego
są element zaskoczenia odbiorcy, a także
wiedza marketingowa, jaką przedsiębiorstwo powinno zdobyć w celu podjęcia
odpowiednich działań.
Do najbardziej istotnych cech odróżniających ten rodzaj marketingu od marketingu
w tradycyjnym rozumieniu zaliczyć można:
•

inwestowanie w komunikację czasu,
energii i wyobraźni, które jednocześnie
w jak najmniejszym stopniu powinno
pociągać za sobą koszty finansowe,

•

wykorzystywanie w szczególności
psychologii, a w mniejszym stopniu
doświadczeń i spekulacji,

•

budowanie długotrwałych relacji, a nie
okresowe zwiększenie sprzedaży,

•

łączenie różnych mediów i środków
wyrazu,

•

wsparcie ze strony nowych technologii.

Przedmiot marketingu samorządowego
stanowią materialne składniki obszaru (mieszkańcy, podmioty gospodarcze,
produkty i usługi, nieruchomości, infrastruktura, składniki środowiska naturalnego itp.) oraz składniki niematerialne
(historia, tradycje, kultura i sztuka, krajobraz, religie, idee, prawo, plany, wizje).
Nie jest istotne, czyją są własnością, lecz
czy znajdują się w granicach administracyjnych danego samorządu.
Celem generalnym marketingu samorządowego jest wzrost i utrzymanie pozycji
konkurencyjnej regionu na rynkach służących zaspokajaniu bieżących i przyszłych potrzeb jego użytkowników.
Cele szczegółowe marketingu samorządowego obejmują wiele elementów cząstkowych:
•

znalezienie nabywców oferty lokalnej
(np. inwestorów),

•

nadanie istniejącym produktom lokalnym cech pożądanych na ich rynku
docelowym (np. oznakowanie informacyjne ścieżek rowerowych w mieście turystycznym),

•

rozpoznanie potrzeb i preferencji
mieszkańców regionu (np. poprzez
badanie opinii na temat pożądanych
w mieście usług rekreacyjnych po to,
by „sprowadzić” podmioty je świadczące),

•

identyfikacja potrzeb i preferencji potencjalnych zewnętrznych nabywców
i odbiorców oferty, w tym identyfikacja czynników wpływających na
decyzje inwestorów (np. w zakresie
kwalifikacji pracowników), turystów
(np. w zakresie dostępności infrastruktury i rozrywki), potencjalnych
mieszkańców (np. w zakresie układu
urbanistycznego) itp.,

•

przewidywanie zmian postaw i zachowań poszczególnych segmentów nabywców (np. prognozowanie popytu
na usługi turystyczne).

Marketing terytorialny
Marketing terytorialny stanowi całokształt
skoordynowanych działań podmiotów
lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych zmierzających do wykreowania
procesów wymiany i do oddziaływania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Ze względu na zakres wyróżnia się: marketing
międzynarodowy, marketing regionalny,
marketing lokalny i jego najważniejsza
formę – marketing samorządowy.
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STRATEGIA MARKETINGU TERYTORIALNEGO

Strategia marketingu terytorialnego opiera się na:
•

kształtowaniu rynków, których rozwój jest korzystny z punktu widzenia
użytkowników regionu,

•

kształtowaniu potrzeb i zachowań
użytkowników regionu, których występowanie jest korzystne z punktu
widzenia odbiorców zewnętrznych
i ochrony środowiska naturalnego,

•

kreowaniu rynku usług turystycznych
(zewn.: rynki turystyki pobytowej,
aktywnej, historycznej, przyrodniczej, industrialnej i innej),

•

kreowaniu rynków usług rekreacyjnych (zewn.: imprezy, eventy).

•

klienci rynków imprez sportowych
(zewn.: rynek olimpiad, wewn.: rynek
meczów),

•

klienci rynków pracy (zewn.: rynki pracowników dla lokalnych firm, wewn.:
rynek pracowników samorządowych),

•

klienci rynków produktów (zewn.:
rynki wyrobów tradycyjnych),

•

klienci rynków przedsięwzięć PPP
(np. infrastrukturalnych, rekreacyjnych, komunikacyjnych),

•

klienci rynków usług komunikacyjnych (zewn.: rynki transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, wewn.:
rynek transportu autobusowego),

•

klienci rynków publicznych inwestycji
ponadlokalnych (zewn.: rynek inwestycji międzynarodowych, krajowych,
regionalnych w sferach infrastruktury
technicznej, np. szpital wojewódzki; infrastruktury społecznej, np. autostrada;
obronności, np. koszary; ochrony przeciwpowodziowej – zapora),

•

klienci „rynków” decyzji publicznych
(zewn.: „rynek” decyzji w sprawie
objęcia terenów SSE).

Odbiorcami marketingu samorządowego,
a tym samym odbiorcami stosowanych
narzędzi promocji i reklamy są:
•

klienci rynku imprez targowych (zewn.:
np. rynek targów budowlanych),

•

klienci rynku imprez kulturalno-rozrywkowych (zewn.: rynek koncertów,
wewn.: rynek wystaw),

FORMY MARKETINGU SAMORZĄDOWEGO
Na marketing samorządowy, podobnie
jak marketing przedsiębiorstw, marketing- -mix, składają się:
Promocja regionu
obejmująca szereg czynności komunikacyjnych prowadzonych przez lokalne samorządy, mających na celu nakłonienie
odbiorcy do bezpośredniego lub pośredniego „kupienia” oferty lokalnej: nieruchomości na terenie danego samorządu
(gruntów, budynków, budowli), zasobów
naturalnych znajdujących w obrębie, walorów niematerialnych regionu (np. krajobrazu, prestiżu, tradycji), usług świadczonych w regionie (np. edukacyjnych,
medycznych), produktów wytwarzanych
lokalnie, idei władz samorządowych dotyczących jego rozwoju (np. idei obwodnicy,
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FORMY MARKETINGU SAMORZĄDOWEGO

rewitalizacji),
kapitału
społecznego
mieszkańców regionu (aktywności, więzi, pomysłów, koncepcji, doświadczeń
mieszkańców miasta).
Promocja samorządowa
skierowana jest zarówno na zewnątrz
(do potencjalnych nabywców), jak i do
wewnątrz (do aktualnych nabywców –
mieszkańców, firm, organizacji społecznych i publicznych). W przedsiębiorstwie
jednym z etapów promocji jest zebranie
informacji o potrzebach klientów, a następnie kształtowanie cech produktu dla
tych klientów. W promocji lokalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych,
potencjału bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego zwykle istnieje mało
możliwości kształtowania cech produktu. Części produktów lokalnych w ogóle
nie da się kształtować (zasoby naturalne, historia, tradycje). Skupia się zatem
całą uwagę na wyszukiwaniu najlepszych
form promocji „tego co jest”.

promocji „sprzedaży” samorządu, popierania określonych zamierzeń i idei
albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez władze szczebla lokalnego i regionalnego;
•

public relations samorządu – kreowanie korzystnego obrazu działań
władz samorządowych, przedstawienie ich zamierzeń i przekonanie o ich
słuszności i pozytywnych skutkach;

•

publicity samorządu – popularyzowanie zamierzonego wizerunku regionu i zachęcanie do utożsamiania
się z cechami lokalnej społeczności,
które z niego wynikają, tworzenie
i popularyzowanie opinii o szczególnie korzystnych warunkach lokalizacji działalności gospodarczej na jego
obszarze. Prezentowanie wizerunku
regionu jako miejsca atrakcyjnego
spędzenia wolnego czasu, tworzenie
korzystnych stosunków współpracy
z inwestorami obecnymi i potencjalnymi przez informowanie ich o przychylnym nastawieniu władz samorządowych. Informowanie potencjalnych
turystów o bogatej ofercie rekreacyjnej i przychylnym nastawieniu do
nich władz lokalnych i miejscowej
społeczności;

•

samorządowa promocja sprzedaży – oparta jest na działalności zmierzającej do zwiększenia lub dodania nowych korzyści: jako składnika
oferty samorządowej. Stosuje się ją
zwykle w krótkich okresach dla szybkich, raczej jednorazowych efektów.
Odbiorcami tej formy reklamy są
zazwyczaj mieszkańcy, inwestorzy
i turyści. Wśród form samorządowej
promocji sprzedaży należy wymienić:
karty rabatowe dla osób korzystających z różnych usług komunalnych,
karnety rabatowe dla osób regularnie korzystających z usług samorządowych, losowane nagrody dla osób
korzystających regularnie z usług komunalnych, rabaty na inną usługę dla
osób, które zakupiły daną usługę komunalną, karty rabatowe dla turystów
korzystających jednego dnia z kilku
usług samorządowych, upominki dla
turystów odwiedzających region, losowane nagrody dla turystów odwiedzających region, darmowe bilety
na imprezy organizowane, konkursy
wiedzy o regionie dla turystów;

Promocja przedsiębiorstwa
skierowana jest najczęściej do anonimowego klienta. Trafia na „wolny rynek”
i służy przepływowi informacji między
przedsiębiorstwem a wieloma potencjalnymi klientami. Promocja samorządowa
często skierowana jest do pojedynczego
odbiorcy, np. przedsiębiorstwa poszukującego lokalizacji inwestycji.
Promocja przedsiębiorstwa dotyczy produktów stanowiących własność tego
przedsiębiorstwa, usług świadczonych
przez to przedsiębiorstwo lub towarów
powierzonych temu przedsiębiorstwu.
Promocja samorządowa dotyczy zarówno
produktów miejskich stanowiących własność, jak i niebędących jego własnością.
Instrumenty promocji samorządowej, podobnie jak w promocji przedsiębiorstw,
funkcjonują w formie promotion-mix:
•

reklama samorządowa – różnorodne formy przekazu zmierzające do
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•

samorządowa sprzedaż osobista –
obejmuje bezpośrednią obsługę klienta/inwestora turysty;

•

opakowanie, czyli prezentacja estetyki obszaru – obejmuje działania
władz samorządowych skutkujące
poprawą opinii na temat estetyki regionu. Przeświadczenie o wysokim
poziomie estetyki obszaru przekłada
się bowiem na odczucia i opinie o wysokiej jakości procesu zarządzania
miastem i dobrej koniunkturze w jego
rozwoju. Narzędziami najczęściej
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stosowanymi są: podnoszenie poziomu estetyki regionu, tworzenie „salonów samorządowych”, organizacja
konkursów związanych z estetyką obszaru, konsultowanie z mieszkańcami
rozwiązań architektonicznych budynków użyteczności publicznej, organizowanie wycieczek po najbardziej
atrakcyjnych estetycznie obszarach,
wytyczanie tras spacerowych, rowerowych po najbardziej atrakcyjnych
estetycznie miejscowościach, tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.

PROMOCJA SEKTORA TURYSTYCZNEGO

Odnosząc stosowane formy promocji i reklamy do sektora turystycznego,
w tym turystyki wiejskiej, należy zauważyć, iż promocja wywiera istotny wpływ
na kształtowanie ruchu turystycznego,
w tym ruchu turystycznego na terenach
niezurbanizowanych, ze względu na:
•

zwiększanie się liczby dostawców
usług turystycznych i związaną z tym
potrzebę specjalizacji (zwiększa się
popyt na usługi lokalnej turystyki),

•

oferty stają się coraz bardziej substytucyjne wobec siebie, przez co na promocji spoczywa zadanie ich różnicowania,

•

rynki dzielą się na coraz mniejsze
segmenty, które wymagają osobnej
polityki promocyjnej (różnicuje się
konsument, jego potrzeby, co tworzy
zróżnicowany popyt).

Promocja tego sektora prowadzona jest za
pomocą różnych instrumentów, narzędzi.
Najczęściej stosowanymi formami są: reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, marketing bezpośredni.
Determinanta wyboru instrumentów promocji i reklamy opiera się na wielu czynnikach, do których należą:
•
•

zalety i przydatność poszczególnych
instrumentów promocyjnych,
cechy nabywców usług turystycznych
(wiek, zawód, wykształcenie, zainteresowania, faza cyklu życia rodziny,
znajomość usługi, firmy, marki itp.),

•

cechy oferowanego produktu, usługi (rodzaj usługi turystycznej, rekreacyjnej, wizerunek, cena, jakość),

•

cechy strategii marketingowej przedsiębiorstw oferujących usługi (typ
przedsiębiorstwa – hotel, biuro podróży, gospodarstwo agroturystyczne,
przewoźnik, pozycja rynkowa firmy,
misja i jej cele, kwalifikacje personelu),

•

cechy otoczenia rynkowego firmy
(wizerunek kraju, regionu, w którym
działa, możliwość współpracy z innymi podmiotami turystycznymi w zakresie promocji).

Powszechnie stosowanym w ruchu turystycznym instrumentem działalności
promocyjnej jest reklama. Reklamując
usługi, podmiot sektora publicznego lub
turystycznego nie kontaktuje się bezpośrednio (osobiście) z odbiorcą informacji, natomiast dystrybuuje informację za
pomocą różnorodnych nośników materialnych. Mamy więc do czynienia z jednostronnym przekazem informacji, bez
natychmiastowej interakcji. Najczęściej
stosowanym medium informacji turystycznej zawartej w reklamie stanowią:
wydawnictwa, prasa, radio, telewizja,
poczta, kino, Internet.
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ATRAKCYJNOŚĆ GOSPODARCZA
TERENU POWIATU PŁOCKIEGO –
INWESTUJ W POWIECIE PŁOCKIM
81

POŻĄDANE OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
W POWIECIE PŁOCKIM
Położony w sercu kraju Powiat Płocki
jest jednym z największych powiatów
w regionie i w Polsce. Zajmujemy obszar
o powierzchni blisko 1800 kilometrów
kwadratowych, a w naszych granicach
administracyjnych mieści się 15 samorządów: 3 gminy miejsko-wiejskie (Drobin,
Gąbin, Wyszogród) i 12 gmin wiejskich
(Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów,
Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała,
Staroźreby). Mieszka tu ponad 110 tys.
osób. Przez teren powiatu przebiegają
ważne drogi krajowe – nr 60, 62, 50 i 10.
Piętnaście gmin składających się na obszar Powiatu Płockiego to bardzo zróżnicowany teren, który pod względem
głównych kierunków inwestycyjnych
rozgranicza rzeka Wisła. W określonej
odległości od koryta rzeki warunkuje
ona zagospodarowanie przestrzenne, ale
też dzieli powiat na lewobrzeżny i prawobrzeżny. Bioróżnorodność obydwu
części powiatu, układ przestrzenny, zasoby naturalne i jakość gleb spowodowały, że w minionym trzydziestoleciu teren
dzisiejszego Powiatu Płockiego został
w sposób naturalny zdominowany przez
kreślone funkcje gospodarcze.
Lewobrzeżna cześć Powiatu Płockiego, na którą składają się gminy: Nowy
Duninów, Łąck, Miasto i Gmina Gąbin
i Słubice, w znaczącej części zmieniła
swój charakter gospodarczy z rolnego na
turystyczny. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo miasta, jakim jest Płock, w gminach
bezpośrednio z nim sąsiadujących przekształciła dotychczasowy rolniczy charakter w zaplecze sypialniane dla wyprowadzających się z miasta mieszkańców.
Poza bliskością miasta znaczącym czynnikiem w tym procesie jest atrakcyjność
przyrodnicza gmin lewobrzeżnej części
powiatu, m.in. pojezierze i parki krajobrazowe oraz lasy, to dodatkowe atuty, które
w sposób naturalny wytworzyły proces
zmiany głównych obszarów aktywności
gospodarczej tego terenu. Nadal ważną
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częścią tego obszaru pozostaje rolnictwo,
jednak nie jest to funkcja dominująca.
Prawobrzeżna część Powiatu Płockiego
to gminy: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo,
Brudzeń Duży, Miasto i Gmina Drobin,
Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara
Biała, Staroźreby, Gmina i Miasto Wyszogród. W tej części powiatu wyodrębniamy szerszy zakres funkcji zagospodarowania przestrzennego i gospodarczego.
W gminach bezpośrednio sąsiadujących
z miastem funkcję sypialniana, ale też
funkcję o charakterze przemysłowym.
Charakter przemysłowy wynika z lokalizacji na terenie miasta i częściowo na
terenie Gminy Stara Biała największego
podmiotu gospodarczego w Polsce jaki
jest Polski Koncern Naftowy „ORLEN”,
Koncern jest jednocześnie determinantą, przyciągającą inwestorów w szeroko
pojętej branży petrochemicznej. Innym
czynnikiem wpływającym na rozszerzającą się funkcję przemysłową gmin bezpośrednio sąsiadujących z miastem Płock,
jest brak wolnych przestrzeni inwestycyjnych w mieście, a tym samym potrzeba
poszukiwania nowych terenów, które są
tańsze zarówno w zakupie, jak i opłatach
eksploatacyjnych oraz podatkach lokalnych. Funkcja sypialniana to domena już
wspominanych gmin podmiejskich, natomiast gminy, obszary oddalone o 10 do
30 km od miasta stają się coraz bardziej
atrakcyjnym miejscem do codziennego
życia. Rozwinięta infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, żłobki, domy
kultury, opieka zdrowotna itd.), zaawansowana infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja, komunikacja) oraz
polepszający się stan infrastruktury drogowej powodują, iż odległości przestają
być mierzone w kilometrach, a mierzone
są w minutach. Jest to nowo wykreowana funkcja wykorzystania gospodarczego
obszaru Powiatu Płockiego, która wraz
ze wzrostem zamożności mieszkańców
regionu zyskuje na znaczeniu.

Dominującą gałęzią gospodarki, prawobrzeżnej części Powiatu Płockiego jest
rolnictwo. Gałąź ta wraz z postępem
technologicznym nieustannie się rozwija i zmienia. Zmianie nie ulega wyłącznie technologia produkcji, ale i struktura. Poszerzają się tzw. działy specjalne
produkcji rolnej, jakimi są ogrodnictwo
i warzywnictwo. Liderem północnego
Mazowsza w tym zakresie jest Powiat
płoński i to właśnie gminy powiatu Płockiego sąsiadujące z pow. płońskim zmieniły najmocniej swój charakter upraw
rolnych na warzywa i owoce. Obecnie teren ten to największe zagłębie produkcji
owoców miękkich w Polsce. Dominującą
w tym zakresie jest Gmina i Miasto Wyszogród Mała Wieś.
Powyższy opis to bardzo skrótowa gospodarcza charakterystyka obszaru Powiatu
Płockiego. Charakterystyka ta powstała
w oparciu o analizę strategii Rozwoju Powiatu Płockiego oraz o wywiady z przedstawicielami Zarządu Powiatu Płockiego.
Według strategii i kierunków działania

Zarządu Powiatu Płockiego określone zostały trzy główne kierunki wyznaczające
obszar aktywności społecznej, samorządowej, ekonomicznej i gospodarczej dla
Powiatu Płockiego:
1. Powiat Płocki jako dobre miejsce do
życia.
2. Powiat Płocki jako dobre miejsce do
prowadzenia działalności gospodarczej (przemysłowej/usługowej/rolniczej).
3. Powiat Płocki jako dobre miejsce do
odpoczynku – dobre miejsce do uprawiania turystyki, agroturystyki, turystyki weekendowej.
Władzom Powiatu Płockiego ta wiedza i analizy pozwoliły określić pewne
priorytetowe obszary inwestycyjne, które bazują na mocnych stronach obszaru,
wykorzystując jego potencjał naturalny,
przyrodniczy oraz osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego.
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PO PIERWSZE „PRZETWÓRSTWO ROLNE”

Region, którego dominującą gałęzią gospodarczą jest rolnictwo, w tym szybko
rozwijające się ogrodnictwo i warzywnictwo, jest doskonałym zapleczem surowcowym dla lokalizowania inwestycji
z branży szeroko pojętego przetwórstwa
rolnego. Dodatkowym atutem obszaru
jest bliskość dużych ośrodków miejskich

w tym stolicy. Wartością przemawiającą
za tego rodzaju inwestycjami jest dość dobry dostęp do potencjalnej siły roboczej,
ponieważ poziom bezrobocia, na terenie
Powiatu Płockiego na dzień 30.06.2017 r.,
wyniósł 13%.1

PO DRUGIE „PRZEMYSŁ W TYM PRZEMYSŁ OPARTY NA
WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PETROCHEMICZNEGO”
Inwestycje, wykorzystujące surowce,
półprodukty, bazujące na produkcji czy
usługach komplementarnych dla branży
petrochemicznej, jaką prowadzi Polski
Koncern Naftowy „ORLEN”, obecnie
koncentrują się głównie na terenie Gminy Stara Biała. Jednak teren pozostałych
gmin pozostających w bezpośrednim są-

1.
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siedztwie z miastem jest coraz bardziej
atrakcyjny, m.in. Gmina Radzanowo,
Gmina Słupno, Gmina Bielsk. Wskazują na to powiatowe statystyki ruchu budowlanego dla poszczególnych gmin oraz
powstające dla poszczególnych obszarów
ww. gmin miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

PO TRZECIE „TRANSPORT I SPEDYCJA”

Jak to już zostało nadmienione
w początkowych wersach tego rozdziału
przez obszar Powiatu Płockiego przebiegają cztery drogi krajowe, nr 60, 62,
10 i 50, które w zależności od miejsca
zainteresowania łączą się z autostradami (A1 i A2) czy trasami szybkiego ruchu (DK 7) w odległości do 30 km lub
jak w przypadku skrzyżowania dróg 62
i 50 tworzą one tzw. dużą obwodnice
warszawską. Na uwagę zasługuję również fakt, że samorząd Powiatu Płoc-

kiego bardzo intensywnie współpracuje
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad nad opracowaniem przebiegu
i przyjęciem go w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego dla budowy nowego śladu drogi krajowej S10.
Wskazany potencjał komunikacyjny oraz
zasobność obszaru w wolne przestrzenie
inwestycyjne sprawia, iż jest to dziedzina
niezwykle interesująca dla potencjalnych
inwestorów z branży transportowo- -spedycyjno-logistycznej.

PO CZWARTE „TURYSTYKA OPARTA NA POTENCJALE
DOLINY WISŁY I POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO”
Wspaniałe krajobrazy, wyjątkowy urok
i potencjał doliny Wisły, ścieżki oraz
szlaki rowerowo-spacerowe, piękne lasy
i parki krajobrazowe, a także stosunkowo bliska odległość dużych miast takich jak Płock, Łódź, Warszawa, Toruń

i Bydgoszcz sprawiają, że ziemia płocka,
a szczególnie lewobrzeżna część powiatu to doskonałe miejsce na lokalizowanie inwestycji opartych na wypoczynku, turystyce, aktywności fizycznej
i rekreacji.
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PO PIĄTE „INWESTYCJE W OCHRONĘ ZDROWIA
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB SENIORÓW”
Starzejące się społeczeństwo i nadmierna
zachorowalność szczególnie na choroby
nowotworowe to podstawowe problemy
społeczne, wykazane w Mapie Potrzeb
Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego opracowanej przez Ministerstwo
Zdrowia. Powiat Płocki jako jednostka
zajmuje obecnie pierwsze miejsce w śród
powiatów województwa mazowieckiego pod względem liczby prowadzonych
domów pomocy społecznej. Funkcjonuje
ich dzisiaj sześć, gdzie łącznie przebywa ok. 700 pensjonariuszy. Dodatkowo
prowadzona jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, a w 2018 roku do użytku
oddany zostanie zakład opiekuńczo-
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-leczniczy dla 50 pacjentów i hospicjum
dla 20 pacjentów.
Jesteśmy poważnym partnerem dla samorządów z terenu województwa mazowieckiego i województw sąsiadujących
w zakresie rozwiązywania problemów
w obszarze opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz seniorami. Pomimo tak szerokiego zaplecza
istnienie duża potrzeba kolejnych inwestycji w tym zakresie, szczególnie
w tzw. sferze prywatnej. Dodatkowo
potencjał
przyrodniczo-krajobrazowy
pozwala nam planować inwestycje dla
osób w tzw. jesieni życia z zagranicy.
W tym przypadku dodatkowo atrakcyj-

nym aspektem dla potencjalnych klientów zagranicznych jest konkurencja
cenowa w stosunku do jakości świadczonych usług w porównaniu z kosztami np.
w krajach zachodnich.
Wymienione
powyżej
atrakcyjne
z punktu widzenia władz Powiatu Płockiego obszary inwestycyjne nie oznaczają, że tylko tacy inwestorzy znajdą na ziemi płockiej swoje miejsce. Powiat Płocki
charakteryzuje nade wszystko gościnność
i otwartość na współpracę. Samorząd
Powiatowy oraz wszystkie Samorządy
Gminne dokładają wszelkich należytych
i możliwych starań, aby Inwestor raz
odwiedzający dany teren nie chciał go

opuścić. Synergia w działaniu, współpraca, wysoko wykwalifikowane kadry,
otwarte społeczeństwo oraz pracowitość
to charakterystyka tego regionu. Wysoki poziom szkolnictwa zawodowego,
średniego i wyższego, dostęp do uczelni
o specjalizacjach humanistycznych, technicznych oraz ekonomicznych pozwala
edukować kadry na miejscy. Szeroki zakres instytucji finansowych, instytucji
otoczenia biznesu oraz rynku pracy napędzają koniunkturę regionu. Powiat Płocki
to dobre miejsce do lokalizacji inwestycji
biznesowych.
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WYBRANE OFERTY TERENÓW INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

88

89

90

91

92

93

94

Biuro obsługi inwestorów w Samorządzie
Powiatu Płockiego znajduje się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Składa się ono z wykwalifikowanych
i doświadczonych pracowników, którzy udzielają pomocy w języku polskim
i angielskim.

Dane kontaktowe:
Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
ul. Bielska 59,
09-400 Płock, woj. mazowieckie
www.powiat.plock.pl
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl
tel.: +48 (24) 267-68-00
fax: +48 (24) 267-68-48
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KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/ POWIAT PŁOCKI
OFERTA NR 4
Oznaczenie (nr działki)

29

Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Miasto Płock, Kostrogaj, obręb Kostrogaj, nieruchomości bez zabudowań

Powierzchnia ogólna

2,73 ha

w tym

powierzchnia zabudowana
opisy zabudowy
powierzchnia niezabudowana

2,73 ha - grunty orne
PL1P/00013335/6; Właściciel: Powiat Płocki

Forma własności

TAK

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)

Sprzedaż

Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Radzanowo, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Radzanowo Nr
151/XVII/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. Szacowana działka nr ewidencyjny 29 jest
położona w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej terenów uprawianych rolniczo,
grunty orne klasy II-IV.

Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)

Teren działki płaski

Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

Dojazd do działki od strony Płocka drogą asfaltową- ul. Bielską, następnie ok. 100 m
drogą gruntową utwardzoną

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo

TAK
NIE
NIE

woda

TAK

kanalizacja sanitarna

NIE

kanalizacja deszczowa

NIE

łączność (telefon i Internet)

NIE

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w Nie
przypadku odpowiedzi „tak”)
Preferowana forma działalności

Brak szczegółowych wymagań

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia
Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)
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Starostwo Powiatowe, Krystyna Zawadka – 24-267-67-54, Wiesław Kaptur – 24-26767-52

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/POWIAT PŁOCKI
OFERTA NR 5
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)
Powierzchnia ogólna

w tym

330/3, 330/4, 330/5, 330/8, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 330/15,
330/17, 330/18, 330/19, 330/20, 330/21, 330/22, 330/25, 330/26, 330/28, 330/30,
330/31, 330/33, 330/34
Gmina Bodzanów, miejscowość, Miszewo Murowane Nowe, obręb Miszewo
Murowane Nowe, nieruchomości bez zabudowań
4,217 ha

powierzchnia zabudowana
opisy zabudowy
powierzchnia niezabudowana

4,217 ha - grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe
PL1P/00092496/9; Właściciel: Powiat Płocki

Forma własności
Uregulowany stan prawny

TAK

Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)

Sprzedaż

Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)

Zgodnie z Uchwałą Nr 119/XIX/08 Rady Gminy w Bodzanowie, z dnia 11 września
2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmującego tereny wsi Miszewo i Miszewo murowane w Gminie Bodzanów,
przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe- zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)

Teren działek płaski

Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

Dojazd przez drogi lokalne, droga gminna (ulica Szkolna oraz ulica Płocka) o
nawierzchni asfaltowej

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo

NIE
NIE
NIE

woda

NIE

kanalizacja sanitarna

NIE

kanalizacja deszczowa

NIE

łączność (telefon i Internet)

NIE

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w NIE
przypadku odpowiedzi „tak”)
Preferowana forma działalności

Brak szczegółowych wymagań

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia
Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

Starostwo Powiatowe, Krystyna Zawadka – 24-267-67-54, Wiesław Kaptur – 24-26767-52
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KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/POWIAT PŁOCKI
OFERTA NR 6
Oznaczenie (nr działki)

78/2, 78/3, 78/6

Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Gmina Stara Biała, miejscowość Trzepowo Nowe, obręb Trzepowo Nowe,
nieruchomości bez zabudowań

Powierzchnia ogólna

10,2985 ha

w tym

powierzchnia zabudowana
opisy zabudowy
powierzchnia niezabudowana

10,2985 ha - grunty orne, pastwiska trwałe, nieużytki
PL1P/00095516/7, PL1P/00081917/7; Właściciel: Powiat Płocki

Forma własności
Uregulowany stan prawny

TAK

Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)

Sprzedaż

Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla analizowanego obszaru uchwalone jest Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego – 244/XXX/2010 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14
października 2010r. Ustala się następujące przeznaczenie działek: 78/2- tereny
potencjalnego rozwoju funkcji produkcyjno- usługowej i składowej, 78/3 i 78/6- tereny
adaptacji przekształceń i porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominacji
funkcji mieszkaniowo- usługowej.

Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)
energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo

Na działce nr 78/2 występują tereny zabagnione, słupy wysokiego napięcia oraz zbiornik
wodny
Dojazd do działek drogą utwardzoną
TAK
NIE
NIE

woda

TAK

kanalizacja sanitarna

TAK

kanalizacja deszczowa

NIE

łączność (telefon i Internet)

NIE

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w Teren nie jest objęty prawną ochroną przyrody
przypadku odpowiedzi „tak”)
Preferowana forma działalności

Brak szczegółowych wymagań

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia
Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)
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Starostwo Powiatowe, Krystyna Zawadka – 24-267-67-54, Wiesław Kaptur – 24-267-6752
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AKTY PRAWNE:

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
85/337/EWG.
Dyrektywa Ptasia ‒ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/
WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.
Dyrektywa Siedliskowa ‒ dyrektywa
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o dostępie do informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.

STRONY INTERNETOWE:
•

www.mos.gov.pl

•

www.gdos.gov.pl/Categories/view/204/OOS

•

www.paiz.gov.pl, zakładka „Inwestuj z PAIiIZ”

•

www.coie.armsa.pl

•

www.powiat.plock.pl

•

www.popt.2007-2013.gov.pl/SiteCollectionDocuments/Zeszyty1_pdfwww.pdf
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