
Tabela korelacji  
wskazująca związki pomiędzy dyrektywami unijnymi wymienionymi w części środowiskowej wniosku o 

dofinansowanie a krajowymi aktami prawnymi 
 

Nr przypisu we 
wzorze części 
środowiskowej 

wniosku o 
dofinasowanie 

Akt lub przepis aktu prawa unijnego 
przytoczony w przypisie 

Treść przypisu zmodyfikowana poprzez 
wskazanie aktu lub przepisu aktu prawa 

krajowego 

1 
 

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko (Dz.U. 197 z 
21.7.2001, s. 30), zwana dalej „dyrektywą 
SOOŚ” 

Transponowana ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (dalej ustawa ooś) (Dz.U.z 
2013, poz. 1235 z późn. zm.) – Dział IV 
Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko 

2 
 

Art. 5 i załącznika I do dyrektywy SOOŚ Przygotowane zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 
lit. e ustawy ooś 

3 
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1). 
Dyrektywa 2011/92 została zmieniona 
dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014).  

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Termin transpozycji 
dyrektywy 2014/52/UE do polskiego 
porządku prawnego mija 17 maja 2017 r. 

6 
 

Art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 
2011/92/UE. 

Przygotowanie zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 
18 ustawy ooś 

7 
 

Art. 8 i 9 dyrektywy 2011/92/UE (w zakresie 
odnoszącym się do decyzji właściwego 
organu) 

Decyzja wymieniona w art. 72 ust. 1 ustawy 
ooś lub dokonane zgłoszenia, o których 
mowa w art. 72 ust. 1a 

8 
 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. 
L 206 z 22.7.1992, s. 7.) (ocena oddziaływania 
na obszary 2000) 

Dział V, Rozdział V - Ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - 
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko  

10 
 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 
327 z 22.12.2000, s. 1) (ocena oddziaływania 
na jednolitą część wód) 

Art. 81 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 
38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo 
wodne (Dz.U. 2015 poz. 469).  

11 
 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40). 

Art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
Prawo wodne  

14 
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3). 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z późn. zm) 
wraz z aktami wykonawczymi 

15 
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17). 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.z 2013, poz. 
1232 z późn. zm) wraz z aktami 
wykonawczymi 

 


