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Ze względu na zmianę numeracji procesów zmieniono oznaczenie procedury z P-12/Pr-1 na P-7/Pr-1 

1.  Cel:  Określenie  sposobu  postępowania  przy  określaniu  aspektów  środowiskowych,  ocenie  ich
znaczenia i typowaniu znaczących aspektów środowiskowych, zwanych dalej ZAŚ.

2. Definicje:

środowisko - otoczenie, w którym działa organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody,
ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności

wpływ na środowisko- zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna, jak i korzystna, która w całości
lub częściowo jest spowodowana aspektami śrdowiskowymi organizacji

aspekt środowiskowy - element  działań  lub  wyrobów  lub  usług  organizacji,  które  wzajemnie
oddziałuje lub może oddziaływać ze środowiskiem

znaczący aspekt środowiskowy - aspekt, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko

3. Tabela odpowiedzialności:

Pełnomocnik ds. ZSZ Zatwierdzenie rejestru aspektów środowiskowych.

Zespół Systemów Zarządzania 
(Zespół) we współpracy z  
Wydziałem Kształtowania 
Środowiska (WKŚ) oraz  innymi 
właściwymi merytorycznie 
komórkami organizacyjnymi 
Urzędu

Aktualizacja Rejestru aspektów środowiskowych.

Ocena  znaczenia  zidentyfikowanych  aspektów  środowiskowych  i
wytypowanie znaczących aspektów środowiskowych.

4. Opis postępowania:

1) Określenia aspektów środowiskowych dokonuje Zespół we współpracy z  WKŚ oraz  innymi  właściwymi
merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu.
2) Określenie aspektów środowiskowych dokonywana jest w oparciu o kryteria środowiskowe i inne. 
3) Określenie aspektów środowiskowych poprzedzają działania przygotowawcze, podczas których Zespół,
we współpracy z WKŚ, dokonuje przeglądu wymagań prawnych i innych. 
4) Aktualizacja rejestru aspektów środowiskowych przeprowadzana jest co najmniej raz w roku oraz w
przypadku  wystąpienia  istotnych  zmian  prawnych,  organizacyjnych  i  innych  zmian  w  zakresie
oddziaływania organizacji na środowisko. 
5)  Określenie  aspektów  środowiskowych  prowadzi  się  z  uwzględnieniem  warunków  normalnych,
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nietypowych i sytuacji awaryjnych.
6)  Po dokonaniu  określenia  aspektów środowiskowych Zespół  we współpracy  z  WKŚ dokonuje oceny
znaczenia aspektów środowiskowych.
7) Metoda oceny aspektów środowiskowych jest następująca:

Kwantyfikator Możliwe wartości
Przekroczenie prawa lub możliwość przekroczenia prawa TAK, NIE
Brak rozpoznania charakteru aspektu TAK, NIE

Istotne zagrożenie dla 
środowiska

                     Strata w środowisku

Prawdopodo-
bieństwo wystąpienia

mała średnia duża

Dotychczas nie miało miejsca,  ale
teoretycznie może wystąpić

NIE NIE TAK

Stwierdzono pojedyncze przypadki NIE NIE TAK
Występuje rzadko NIE TAK TAK
Występuje często lub regularnie NIE TAK TAK
Występuje stale NIE TAK TAK

Aspekt związany z 
wystąpieniem poważnej awarii
środowiskowej

TAK, NIE

Aspekt o istotnym znaczeniu 
dla organizacji wynikającym z 
innych przesłanek niż ww. 

TAK, NIE

Stratę  w  środowisku  określa  się  na  podstawie  oszacowania  przewidywanych  nakładów,  jakie  należy
ponieść  na  przywrócenie  środowiska  do  stanu  pierwotnego  w  przypadku  wystąpienia  zdarzenia  z
uwzględnieniem wrażliwości  poszczególnych komponentów środowiska na niekorzystny wpływ oraz ich
znaczenia dla zainteresowanych stron (organizacji, mieszkańców).

8) Aspekt środowiskowy uznaje się za znaczący, jeśli w trakcie dokonywania oceny została mu przypisana
co najmniej jedna wartość „TAK”.
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Załącznik: wzór rejestru aspektów środowiskowych

                                                    REJESTR ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH             

Ocena aspektu środowiskowego
Miejsce
występowa-
nia

Kategoria 
działań, 
dziedzina 
działalności

Element 
działalności
lub usługa, 
czynność

Aspekt 
środo-
wiskowy

Wpływ
środo-
wisko-
wy

Przekrocze-
nie prawa 
lub możli-
wość prze-
kroczenia 
prawa

Brak rozpo-
znania cha-
rakteru 
aspektu

Stopień 
zagroże-
nia dla 
środo-
wiska

Związek z
wystąpie-
niem po-
ważnej 
awarii 
środowis-
kowej

Istotne 
znacze- 
nie dla 
organi-
zacji

Wynik 
oceny 
aspektu

Sposób za-
rządzania 
ZAŚ

Wymaga-
nia prawne
i inne w 
stosunku 
do aspektu

Uwagi
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