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Skomplikowany stan prawny
•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn.
zm.)

•

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.)

•

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 647, poz. 951, z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298)

•

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, z późn. zm.)
stan na 25 lutego 2015 r.

Niedostateczne informacje
o oddziaływaniu na zdrowie ludzi
•

definicja - ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się
przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi - art. 3, pkt. 2,

•

kryteria decydujące o konieczności sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko, m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi - art.
49, pkt 2, lit. c,

•

prognoza OŚ – analiza znaczących oddziaływań na ludzi – art. 51 ust 2, pkt 2, lit. e,

•

bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie
i warunki życia ludzi – art. 62, ust 1, pkt 1, lit. a,

•

usytuowanie przedsięwzięcia - art. 63, ust 1, pkt 3 - gęstość zaludnienia (lit. h) oraz

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej (lit. j)
•

zasięg oddziaływania – obszar geograficzny i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać – art. 63, ust 1, pkt 3, lit. a,

•

uzasadnienie proponowanego wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na
środowisko, w szczególności na ludzi - art. 66, ust 1, pkt. 1, lit. a,

•

analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem - art. 66, ust 1, pkt. 15

Niedocenianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
• W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
a także potrzeby osób niepełnosprawnych (art. 1 ust. 2 pkt 5)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzg),
• W studium studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uwzględnia się uwarunkowania wynikające z:
• warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia
• zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
(art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6)
•

Opracowanie ekofizjograficzne:
•
•

podstawowe,
problemowe – opisujące elementy przyrodnicze, zagrożenia
środowiska i zdrowia ludzi.

Problemy z planowaniem
przestrzennym - procedura








pomysł na wprowadzenie zmian do planu od inwestora lub kilku
inwestorów,
inicjowanie opracowania dokumentu przez władze samorządu
lokalnego,
środki budżetu gminy nie przewidują opracowania dokumentu dla
potrzeb prywatnego inwestora,
udział inwestora odczytywany jako ingerencja w niezależny
dokument prawa miejscowego,
dyskusja i uchwalanie dokumentu przez radnych gminy,
posiadanie tytułu prawnego do gruntu, dla którego głosowana jest
zmiana planu – stronniczość.

Problemy z planowaniem
przestrzennym - interesariusze










gmina,
rada gminy,
inwestor,
organy opiniujące i uzgadniające,
społeczeństwo,
organizacje pozarządowe,
architekci (firmy konsultingowe),
eksperci (brak specjalistów z ocen oddziaływania na zdrowie
ludzi),
specjaliści z dziedziny komunikacji społecznej.

Przeszkody definiowane
przez mieszkańców
• Informacje o wpływie na zdrowie:
−
−
−
−
−

niezrozumiałe,
zawiłe
źle przedstawione,
zaciemnione przez skomplikowany raport o środowisku,
powinny być wydzielone w odrębne opracowanie,

• Brak wyraźnego wskazania odległości oddziaływania od siedzib ludzkich
• Brak prostych informacji o różnych rodzajach dźwięków i ich wpływie na
zdrowie
• Duży nacisk na dowody na temat wpływu na zwierzęta gospodarskie
• Obawy o utratę dochodów z rolnictwa
• Niedostateczne informacje na temat ograniczeń korzystania z terenu
(grunty rolne, mieszkaniowe)
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