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UZGODNIENIE 
 

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 53 ust. 1 i ust. 3 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 – zwanej dalej 
„ustawą ooś”), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2021 r., znak: RF-EFRR.411.2.1.2021.MW  
w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko do projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza 2021-2027, ustalam: 

1. zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, 
2. stopień szczegółowości – w prognozie powinien być przedstawiony wpływ realizacji postanowień 

sporządzanego dokumentu na wszystkie formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z uwzględnieniem wpływu planowanych działań na cele  
i przedmioty ochrony, na integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000, na zachowanie 
powiązań sieci obszarów i obiektów chronionych, na utrzymanie pełnionej przez obszar 
chronionego krajobrazu funkcji korytarzy ekologicznych, na chronione gatunki roślin, zwierząt  
i grzybów oraz krajobraz i klimat.   

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie  
do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 
projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania 
projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. W prognozie oddziaływania na środowisko 
uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych  
dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem 
postępowania (art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś).  
Istotnym jest, że sporządzenie prognozy powinno odpowiadać wymaganiom formalnym zawartym 
w art. 74a ustawy ooś. 
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