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Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,  

lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 

69, w szczególności dane o: 

 

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

3) rodzaju technologii, 

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia, 

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej, 

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym 

planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w 

jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem, 

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, 

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko 

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych  

na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?cm=DOCUMENT
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1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1.1. Zakres przedsięwzięcia 

           

 

1.2. Charakterystyka obszaru  
 

 

 

 

1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego 
zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i 
planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska 

łęgowe oraz ujścia rzek -   

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie -  

c) obszary górskie lub leśne -  

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników  wód 

śródlądowych -  

e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia -  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub  archeologiczne  

g) gęstość zaludnienia  -  

h) obszary przylegające do jezior  -   

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej  -   

1.4. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w 
odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 
ust. 1 pkt 1, wynikające z: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu 
budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich 
wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

 

 

 

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej 
działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i 
planowanego przedsięwzięcia) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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4. Opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

.   

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, 
materiałów, paliw oraz energii 

 

 

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Prace budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad działania.   

 

Etap budowy 

a. Wytwarzanie odpadów:  

b. Emisja hałasu:  

c. Ochrona wód: 

d. Ochrona powierzchni ziemi:   

e. Ochrona zdrowia i życia ludzi:  

f. Emisja zanieczyszczeo do powietrza:   

g. Ochrona roślin i zwierząt:  

 

Etap eksploatacji   

a) Wytwarzanie odpadów:   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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b) Emisja hałasu:  

c) Emisja promieniowania elektromagnetycznego   

d) Ochrona wód: 

e) Ochrona  powierzchni ziemi:   

f) Ochrona zdrowia i życia ludzi: 

g) Ochrona roślin i zwierząt:  

 

Etap likwidacji  

             

 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do 
środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko 

 

Emisje do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji. 
 

             

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Emisje hałasu i zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji 

              

 

Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych  
 

 

 

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych  
 

 

Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami  
 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Promieniowanie elektromagnetyczne 

       

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 

         

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach 
ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia, 

Lokalizacja względem obszarów chronionych. 
 

 

 

Metody badań. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Wyniki badań terenowych. 

            

            

 

Ogólna charakterystyka terenu. 

            

 

Roślinność. 

 

 

Fauna  

 

 

  

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Korytarze ekologiczne 

 

 

Różnorodność biologiczna 

 

Wariant najkorzystniejszy z uwagi na ochronę przyrody. 

             

 

Jako działania minimalizujące w zakresie przyrodniczym przyjąć należy: 

            

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w przypadku drogi  w transeuropejskiej sieci 
drogowej  

             

 

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące 
się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w 
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -  
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem, 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy 
naturalnej i budowlanej 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów 
oraz ich wpływ na środowisko 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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14. Jednolite część wód 
 

 

15. Adaptacja do zmian klimatu 
 

 

16. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko - z uwzględnieniem 
dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 
przeprowadzonych na  podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Natura 2000 (Dz.U. 2014 r. poz. 1713 t.j.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r. poz. 112 t.j.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2003 nr 217 poz. 2141); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 r., poz. 1187); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. Nr 258 poz. 1549)  

 Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 r. poz. 1800); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014 r. poz.1923 ); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 

2016 r. poz. 93); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 r. poz.1395); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz.U.2005 r. nr 263, poz. 2202); 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 r. Nr 8 poz. 70). 

 

Dyrektywy KE 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny; 

 Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

 Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w 

sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu; 

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku; 

 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu transponowana Ustawą z dnia 13 kwietnia 

2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493); 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 

r. (Dz. U. 2006 nr 14 poz. 98); 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. 1996 nr 56 poz. 263); 
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 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 

czerwca 1979 r.(Dz. U. 2003 nr 3 poz. 7); 

 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. 

(Dz. U. 1978 nr 7 poz. 24); 

 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 

r. (Dz. U.2002 nr 184 poz. 1532); 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus 

dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U.2003 nr 78 poz. 706); 

 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów. Strategia tematyczna w dziedzinie 

ochrony gleby. Bruksela dnia 22.9.2006;  

 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2001 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 

90/313/EWG. 

 
 


