
Edukacja ekologiczna w obszarze 
realizacji inwestycji mogących 

znacząco oddziaływać na 
środowisko



Polska Izba Ekologii jest organizacją samorządu gospodarczego, 
której celem jest podejmowanie działań na rzecz ekologicznej 
odpowiedzialności biznesu, popularyzacja działań dla ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz  zaangażowanie w 

edukację proekologiczną społeczności lokalnych, a także 
promowanie przedsięwzięć służących ekologii ze szczególnym 

uwzględnieniem podmiotów gospodarczych. 







Istotne aspekty 
edukacji ekologicznej

 Kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich 
obywateli

 Zwiększanie dostępu do informacji o stanie 
środowiska oraz zagrożeniach płynących z ignorancji 
tej dziedziny

 Zwiększanie świadomości ekologicznej 

 Rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej 
ochrony



Podział przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko:

 przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

 przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000



W jaki sposób partycypacja społeczna 
może wpływać na proces inwestycji?

Udział społeczeństwa w wydawaniu 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zapewniają 
przepisy ustawy 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.



Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach:

 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,

 postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – tzw. ponowna ocena,

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000,

 raporty i karty informacyjne przedsięwzięć,

 udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji administracyjnych,

 udział organizacji ekologicznych - zwiększenie uprawnień organizacji,

 organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz do opiniowania i uzgadniania.



W jaki sposób partycypacja społeczna 
może wpływać na proces inwestycji?

 Po pierwsze, może istotnie wpłynąć na długość trwającego postępowania. W 
zależności od ilości złożonych uwag oraz ich treści, wydłużenie postępowania 
w sprawie wydania decyzji środowiskowej może nastąpić nawet o kilka 
tygodni.

 Po drugie zdarza, że opór społeczeństwa wywiera pewien rodzaj 
nieformalnego nacisku, co może mieć znaczenie zwłaszcza, gdy organem 
wydającym decyzje jest organ na gminnym szczeblu. Nie chcąc wchodzić w 
konflikt z lokalną społecznością, może się zdarzyć, że organ odmówi wydania 
decyzji środowiskowej z zupełnie innych powodów niż opór lokalnej 
społeczności, choć to właśnie negatywna postawa społeczeństwa będzie tego 
głównym motywem.

 Po trzecie, protesty społeczeństwa mogą też wpłynąć na zmianę zakresu 
przedsięwzięcia.

źródło: ochronasrodowiskawinwestycji.pl



Dziękuję za uwagę!

dr Przemysław Jura
Wiceprzewodniczący Rady PIE


