
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik 1 

Pisma RDOŚ i WPIS 
 dotyczące zakresu 

i szczegółowości 
prognozy oddziaływania 

na środowisko 
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WOOŚ.411.266.2018.MGw 

Sz. P. Hanna Zdanowska 

Prezydent Miasta Łodzi 

Urząd Miasta Łodzi 

Departament Spraw Społecznych 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Łodzi z 2 sierpnia 2018 r., znak: DSS-OŚR-I.621.5.2018 

w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektowanego dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta 

Łodzi”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi na podstawie art. 53 oraz art. 57 w związku 

z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej w skrócie ustawą ooś uzgadnia zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektowanego dokumentu, tj. „Plan 

adaptacji do zmian klimatu miasta Łodzi”, zgodnie z art. 51 oraz art. 52 cytowanej ustawy. 

Ponadto prognoza oddziaływania na środowisko winna dodatkowo zawierać: 

1) identyfikację, analizę i ocenę oddziaływań generowanych zapisami projektu dokumentu na zasoby, twory 

i składniki przyrody, a także na cele ochrony przyrody wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz cele, przedmioty 

i zakazy obowiązujące w odniesieniu do form ochrony przyrody i otulin.  

2) zakres informacji zawartych w prognozie powinien uwzględniać szczegółową analizę możliwości 

negatywnego oddziaływania przewidywanych przez projekt dokumentu zapisów na cele ochrony, 

przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 

w kontekście zapisów art. 33 ustawy o ochronie przyrody. 

3) identyfikować, analizować i ocenić oddziaływania generowane zapisami projektu dokumentu na jednolite 

części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obejmować analizę możliwości nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

dla zidentyfikowanych części wód. 

4) analizę odporności ustaleń projektowanego dokumentu na zmiany klimatu ze szczególnym 

uwzględnieniem klęsk żywiołowych, jak i analizę oddziaływania zmieniających się warunków 

klimatycznych i środowiskowych na ustalenia projektowanego dokumentu. Powyższa analiza winna 

również uwzględniać wpływ projektu dokumentu na różnorodność biologiczną i inne elementy 

środowiska. 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

 

       Kazimierz Perek 

 

Sprawę prowadzi Małgorzata Gwadera, tel. (42) 665 09 72 
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