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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 

 

(druk nr 857) 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

W ADMINISTRACJI  

Art. 121. 

 § 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej 

kwocie, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 

zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. 

§ 3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w 

stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej kwoty 200 000 zł. 

[§ 4. Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.] 

<§ 4. Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa, 

chyba że dotyczy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w stanie 

nieoszpecającym otoczenia.> 

§ 5. Wysokość grzywny, o której mowa w § 4, stanowi, w przypadku obowiązku 

przymusowej rozbiórki budynku lub jego części, iloczyn powierzchni zabudowy budynku 

lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki, i 1/5 ceny 1 m
2
 powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów do obliczania premii gwarancyjnej dla 

posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych. 
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U S T A W A   z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 

482, z późn. zm.) 

Art. 63a. 

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, 

afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym 

miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,  

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

<§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.> 

[§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących 

przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego.] 

<§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących 

lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności 

sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia 

do stanu poprzedniego.> 

<Art. 63b. 

§ 1. Kto umieszcza tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe z naruszeniem zasad i 

warunków ich sytuowania, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z 

wyrobów innych niż dopuszczalne, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Karze przewidzianej w § 1 podlega również ten, kto nie dostosowuje tablicy 

reklamowej lub urządzenia reklamowego do zasad i warunków ich sytuowania w 

terminie określonym przez radę gminy. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących 

lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności 

sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 260, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 

powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 

urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2)   droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 

3)   ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane 

torowisko tramwajowe; 

4)   torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi 

pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 

6)  chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

7)  korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 

drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8)   zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 

bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

9)   skrzyżowanie dróg publicznych: 

a)  jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 

b)  wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy 

(węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające 

wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10)  droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a)  wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 

b)  posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych 

skrzyżowań z drogami publicznymi, 
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c)  wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11)  autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a)  wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 

b)  posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami 

transportu lądowego i wodnego, 

c)  wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla użytkowników autostrady; 

11a)  droga rowerowa - drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z 

której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; 

12)  drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową; 

13)  obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 

innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, 

estakadę, kładkę; 

14)  tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego 

lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 

komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne; 

15)  przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 

przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez nasyp drogi; 

15a)  kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz 

innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: 

a)  urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, 

b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

16)  konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 

nasypu lub wykopu; 

17)  budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę; 
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18)  przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany 

granic pasa drogowego; 

19)  remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy 

użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym; 

20)  utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i 

zwalczanie śliskości zimowej; 

21)  ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego 

zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 

użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

22)  zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 

szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 

nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, 

ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby; 

[23)  reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z 

elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 

użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 

lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę;] 

<23) reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub 

urządzenie reklamowe w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej 

elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem w rozumieniu 

przepisów o znakach i sygnałach drogowych, ustawionym przez gminę znakiem 

informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach 

użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub 

tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o 

ochronie przyrody;> 

24)  dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi 

drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy; 

25)  pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448); 
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26)  transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 

przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1); 

27)  służby ratownicze - jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 

r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) oraz zespoły ratownictwa medycznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.); 

28)  ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - strategiczną 

analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w sieci dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej drogi; 

29)  audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - niezależną, szczegółową, techniczną ocenę 

cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod 

względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; 

30)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych - 

analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w 

wyniku której wytypowane zostają najbardziej niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie 

wypadków śmiertelnych; 

31)  klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej - analizę 

istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej 

możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych; 

32)  uczestnik ruchu drogowego - uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

33)  inteligentne systemy transportowe (ITS) - systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym 

infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i 

zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu; 

34)  interoperacyjność - zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów 

gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy; 

35)  aplikacja ITS - operacyjne narzędzie zastosowania ITS; 

36)  usługa ITS - dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organizacyjnych i 

operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obszarze transportu 
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drogowego, efektywności i wygody ich przemieszczania się, a także ułatwiania lub 

wspierania operacji transportowych i przewozowych; 

37)  użytkownik ITS - każdego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, 

szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, użytkowników i zarządców 

dróg, podmioty zarządzające pojazdami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby 

ustawowo powołane do niesienia pomocy; 

38)  szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - niezmotoryzowanych uczestników 

ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także motocyklistów oraz 

osoby niepełnosprawne lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej; 

39)  interfejs - połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie i współpracę; 

40)  ciągłość usług - zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w ramach sieci 

transportowych na obszarze Unii Europejskiej. 

Art. 22. 

1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 

2. Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je 

użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi 

użytkowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w 

wysokości ustalonej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z 

późn. zm.) nie stosuje się. 

2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny 

może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie 

drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej. 

2b. (uchylony). 

<2c. W granicach miast na prawach powiatu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe 

mogą być umieszczane na gruntach, o których mowa w ust. 1, na podstawie 

odpłatnej umowy cywilnoprawnej w wypadkach uzasadnionych względami 

funkcjonalnymi, w szczególności wówczas gdy takie tablice lub urządzenia są 

umieszczone na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury. 

2d. Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przysługujących zarządowi dróg 

w sytuacji, o której mowa w ust. 2c, nie może być niższa niż wysokość opłaty za 
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zajęcie pasa drogowego, która miałaby zastosowanie w przypadku danej tablicy 

reklamowej lub urządzenia reklamowego umieszczanych na podstawie decyzji, o 

której mowa w art. 40 ust. 1.> 

3. W przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, 

zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. 

[Art. 36. 

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z 

warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji 

administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego. Przepisu tego nie stosuje się w 

przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z 

warunkami podanymi w tym zezwoleniu, wymagającego podjęcia przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.] 

<Art. 36. 

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z 

warunkami podanymi w tym zezwoleniu, lub bez zawarcia odpłatnej umowy 

cywilnoprawnej, o której mowa w art. 22 ust. 2c, lub niezgodnie z warunkami tej 

umowy, właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego 

przywróceniu do stanu poprzedniego. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zajęcia 

pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi 

w tym zezwoleniu, wymagającego podjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.> 

Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 
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3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 

lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

[5)   umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów;] 

<5) umieszczania reklam: 

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi 

podróżnych;> 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania 

drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń 

związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej 

infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to 

pozwalają. 

2. (uchylony). 

[3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego 

zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. 

Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w 
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pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich 

umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie 

wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty 

uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu 

drogi.] 

<3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym 

obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam może nastąpić wyłącznie za 

zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7 i art. 22 ust. 2c, 

wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1) może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie 

wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do 

utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, 

przebudowy lub remontu dróg; 

2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli 

ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej 

urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu 

drogowego oraz w przypadkach, o których mowa w art. 42a.> 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 

urządzenia. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego 

organu organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 
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przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy 

z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 

1)   dróg krajowych; 

2)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia 

informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem 

kanału technologicznego. 

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o 

pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 

pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE". 

6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany 

zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie 

udostępniono tego kanału innym podmiotom. 

6c. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 
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zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o 

których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w 

ust. 6a. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanały technologiczne za opłatą, w drodze umowy dzierżawy 

lub najmu, na zasadach określonych w ust. 7a-7f. 

7a. Zarządca drogi zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na właściwej dla niego 

stronie podmiotowej informację o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, 

podając lokalizację kanału, zakres wolnych zasobów w kanale, jego podstawowe 

parametry techniczne, termin i miejsce składania ofert, wymagania formalne dotyczące 

ofert oraz kryteria wyboru w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych 

zasobów, z uwzględnieniem ust. 7e. 

7b. Informację, o której mowa w ust. 7a, zarządca drogi zamieszcza także w przypadku, gdy 

przed ogłoszeniem zamiaru udostępnienia kanału technologicznego wpłynie do niego 

wniosek o udostępnienie tego kanału. W przypadku gdy do zarządcy drogi wpłynie 

pierwszy wniosek o udostępnienie kanału technologicznego, ogłoszenie jest publikowane 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku. 

7c. Zarządca drogi jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o której mowa w ust. 7a i 7b, 

zawiadamia o tym fakcie Prezesa UKE. Prezes UKE niezwłocznie zamieszcza w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o ogłoszeniu, 

wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja została 

opublikowana. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 

zamieszczenia informacji przez zarządcę drogi. 

7d. Zarządca drogi jest obowiązany zawrzeć umowę dzierżawy lub najmu kanału 

technologicznego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 
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7e. W przypadku gdy z powodu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym jest 

niemożliwe uwzględnienie wszystkich ofert na udostępnienie tego kanału, zarządca drogi 

dokonuje wyboru podmiotu, któremu udostępnia kanał technologiczny, stosując kryteria 

wyboru określone w informacji, o której mowa w ust. 7a, przestrzegając zasad 

przejrzystości, równego traktowania zainteresowanych podmiotów, a także pierwszeństwa 

dla umieszczania w kanale technologicznym linii światłowodowych przeznaczonych na 

potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych. 

7f. Za udostępnienie kanału technologicznego pobiera się opłaty w wysokości określonej w 

umowie, przy czym opłaty te są ustalane na poziomie kosztów budowy i utrzymania 

kanału. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 

zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Art. 40. 

[1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji 

administracyjnej.] 

<1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji 

administracyjnej, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2, 2a i 2c.> 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: 

1)   prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2)   umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3)   umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w 

pkt 1-3. 

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 
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4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty 

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym 

zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy 

rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia 

w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok 

opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

<6a. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w 

pasie drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz znaków informujących o formie ochrony 

zabytków. 

6b. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 6, powiększa się, od dnia 

wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość opłaty reklamowej, 

o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).> 

7. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem 

przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki 

opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień 

zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może 

przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 
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0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 

5, nie może przekroczyć 20 zł. 

8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, 

których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie 

mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o 

której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł. 

9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się: 

1)   kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

2)   rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 

3)   procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 

4)   rodzaj zajęcia pasa drogowego; 

5)   rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 

1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy 

zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

[12. Za zajęcie pasa drogowego: 

1)   bez zezwolenia zarządcy drogi, 

2)   z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, 

3)   o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi 

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6.] 

<12. Za zajęcie pasa drogowego: 

1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 

ust. 2c, 

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w 

umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2c, 

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, 

o której mowa w art. 22 ust. 2c 

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4–6.> 
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13. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, 

wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem ust. 13a. 

13a. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do 

dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 

14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a 

znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty 

niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i 

powierzchnię zajętego pasa drogowego. 

14a. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa 

drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu 

poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4. 

14b. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy 

drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca 

drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12. 

15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i 

przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. 

16. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania 

zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na 

względzie bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg. 

Art. 42. 

1. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii 

energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, 

poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i 

zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia 

liniowego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgodą zarządcy 

drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
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lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane: 

1)   na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na skarpach nasypów 

drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów 

przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości - na krawędzi korony 

drogi, 

2)   na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie drogowym poza 

koroną drogi 

- na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych. 

<Art. 42a.  

Widoczne z jezdni przez kierującego pojazdem tablice i urządzenia reklamowe, 

umieszczone tak w pasie drogowym, jak i poza nim, muszą spełniać następujące 

warunki: 

1) maksymalna luminancja powierzchni reklamy umieszczonej na danej tablicy lub 

urządzeniu reklamowym emitującym światło jest: 

a) w ciągu dnia niższa niż 5000 cd/m2, 

b) w ciągu nocy niższa niż 400 cd/m2; 

2) w przypadku tablic i urządzeń reklamowych umożliwiających bieżącą zmianę 

reklamy: 

a) niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów, 

b) niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno 

wyświetlanymi reklamami, 

 c) minimalny czas prezentacji reklamy jest dłuższy niż 10 sekund.> 
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U S T A W A   z dnia 12 stycznia 1991 r. o PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849) 

Art. 1. 

Ustawa normuje: 

1)   podatek od nieruchomości; 

2)   podatek od środków transportowych; 

3)   (uchylony); 

4)   opłatę targową; 

5)   opłatę miejscową; 

5a)  opłatę uzdrowiskową; 

<5b) opłatę reklamową;> 

6)   (uchylony); 

7)   opłatę od posiadania psów. 

Art. 1a. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2)   budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 

zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3)   grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz 

gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być 

wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 

<3a) reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld – odpowiednio 

reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;> 
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4)   działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności 

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2; 

5)   powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 

klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również 

garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; 

6)   działalność rolnicza - produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 

warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i 

produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję 

zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb; 

7)   działalność leśna - działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w 

zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania 

zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem 

skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa 

leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 

2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się: 

1)   działalności rolniczej lub leśnej; 

2)   wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na 

tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5. 

3. Przez użyte w ustawie określenia: 

1)   użytki rolne, 

2)   lasy, 

3)   nieużytki, 

4)   użytki ekologiczne, 

5)   grunty zadrzewione i zakrzewione, 

6)   grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 

7)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, 

8)   grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

-   rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. 
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Art. 17. 

1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w 

celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 

1)   w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory 

krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 

2)   w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru 

ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742) 

-   za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. 

1a. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 

w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w 

miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za 

każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. 

2. Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się: 

1)   pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na 

podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 

polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   od osób przebywających w szpitalach; 

3)   od osób niewidomych i ich przewodników; 

4)   od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych 

położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo 

uzdrowiskową; 

5)   od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

2a. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty 

miejscowej. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna 

spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając 

zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. 

4. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, określa warunki: 
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1)   klimatyczne; 

2)   krajobrazowe; 

3)   umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych. 

5. Rada gminy ustala miejscowości odpowiadające warunkom określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3 i 4, w których pobiera się opłatę miejscową. 

<Art. 17a. 

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od posiadania tablic reklamowych 

lub urządzeń reklamowych. 

2. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

3. Opłatę reklamową pobiera się od: 

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem 

nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, 

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, 

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich 

części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z 

innego tytułu prawnego, 

b) jest bez tytułu prawnego  

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice 

reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy 

reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.  

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica 

reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub 

pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia 

opłaty od reklamy ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach 

lub współposiadaczach.  
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5. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia 

reklamowe, o których mowa w ust. 2: 

1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie; 

2) stanowią szyld; 

3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa; 

4) służą do upowszechniania informacji popularyzującej lub upamiętniającej osoby i 

informacji o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub 

innych związków wyznaniowych sytuowanych w granicach terenów 

użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.     

6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub 

urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej 

tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego. 

Art. 17b. 

1. Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej. 

2. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy 

reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. 

3. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia 

reklamowego służących ekspozycji reklamy. 

4. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni 

służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w ust. 3, wysokość opłaty zależy od pola 

powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.> 

Art. 19. 

Rada gminy, w drodze uchwały: 

1)   określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat 

określonych w ustawie, z tym że: 

a)  stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 597,86 zł
(27)

 dziennie, 

b)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 

1, nie może przekroczyć 1,67 zł
(28)

 dziennie, 

c)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru 

ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 2,40 zł
(29)

 dziennie, 

d)  stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,33 zł
(30)

 dziennie, 

e)  (uchylona), 
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f)  stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100 zł
(31)

 rocznie od 

jednego psa[;]<,> 

<g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,  

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 

m
2
 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 

służących ekspozycji reklamy dziennie;> 

2)   może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 

wynagrodzenia za inkaso; 

3)   może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat 

lokalnych[.]<;> 

<4) może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając lokalizację 

oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego; 

5) może wprowadzić obowiązek składania organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, 

deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin, warunki i tryb składania 

tych deklaracji; w tym przypadku rada gminy określa wzór formularza deklaracji 

na opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i 

przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej; 

6) może wprowadzić możliwość składania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 14–16 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zm.) 

Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury; 
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2)   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2a)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku; 

[3)   budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, 

elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową;] 

<3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 

estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;> 
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3a)  obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, 

linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 

zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 

budowlanego; 

4)   obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

5)   tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

6)   budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

7)   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

7a)  przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego; 

8)   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niż użyto w stanie pierwotnym; 
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9)   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki; 

10)  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

11)  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

12)  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

13)  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu; 

14)  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

15)  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

16)  (uchylony); 

17)  właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w 

rozdziale 8; 

18)  (uchylony); 

19)  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 
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20)  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

21)  (uchylony); 

22)  odnawialnym źródle energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o 

którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238); 

23)  cieple użytkowym w kogeneracji - należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w 

kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 

1)   opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i 

utrzymanie katastru wodnego; 

2)   przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 

3)   wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju; 

4)   wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód 

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i 

gospodarkę; 

5)   wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń 

ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

6)   działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 

przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz 
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wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu 

odpadów; 

7)   koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

8)   przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 

8a)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

8b)  finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi; 

9)  
(
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji 

polegających na samooczyszczaniu; 

9a)  przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do 

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 

władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego; 

10)  wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o 

restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 

175, poz. 1693); 

11)  badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

12)  rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-

pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

13)  rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 

służących badaniu stanu środowiska; 

14)  system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze 

środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze 

środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; 

15)  wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów 

pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

16)  wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem 

do informacji o środowisku; 
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17)  działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód 

górniczych, a także ich skutków; 

18)  prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy; 

19)  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

20)  zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 

21)  przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 

22)  wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

23)  (uchylony); 

24)  wspomaganie ekologicznych form transportu; 

25)  działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących 

metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

<25a) opracowywanie audytów krajobrazowych;> 

26)  działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 

przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

27)  opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego; 

28)  przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin 

lub zwierząt; 

29)  przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

30)  zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w 

lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i 

abiotyczne; 

31)  profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska; 
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32)  edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

33)  przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

34)  działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych 

dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o 

których mowa w art. 206 i 212; 

35)  opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i 

zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw; 

36)  wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

37)  wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany 

działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i 

rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania 

wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także 

wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów; 

38)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi; 

39)  przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z 

Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

40)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

41)  współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.); 

41a)  przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 

ekozarządzania i audytu (EMAS); 
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42)  inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 

udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej 

dopuszczalności. 

 

U S T A W A   z dnia 27 marca 2003 r. o PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   "ładzie przestrzennym" - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 

tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; 

2)   "zrównoważonym rozwoju" - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 

pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, z późn. zm.); 

3)   "środowisku" - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

4)   "interesie publicznym" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; 

5)   "inwestycji celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym 

(obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na 

status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące 

realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.); 



- 32 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   "obszarze przestrzeni publicznej" - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

6a)  "obszarze funkcjonalnym" - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z 

zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, 

stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych 

terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi 

jednolitymi celami rozwoju; 

6b)  "miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego" - należy przez to rozumieć 

typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu 

województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim 

funkcjonalnie; 

7)   (uchylony) 

8)   (uchylony) 

9)   (uchylony) 

10)  "dobrach kultury współczesnej" - należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra 

kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły 

budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem 

współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub 

historyczna; 

11)  "terenie zamkniętym" - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 

2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 

r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.); 

12)  "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 

gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 

wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 

obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 

13)  "uzbrojeniu terenu" - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i 

przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami; 
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14)  "dostępie do drogi publicznej" - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi 

albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 

służebności drogowej; 

15)  "standardach" - należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących 

opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego; 

16)  "parametrach i wskaźnikach urbanistycznych" - należy przez to rozumieć parametry i 

wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; 

<16a) „reklamie” – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek 

wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, 

przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;  

16b) „tablicy reklamowej”– należy przez to rozumieć przedmiot materialny 

przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji 

reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i 

reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z 

wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie 

z ich przeznaczeniem; 

16c) „urządzeniu reklamowym” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny 

przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem 

drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

16d) „szyldzie” – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica 

reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;”; 

16e) „krajobrazie” - należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, 

zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w 

wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka; 

16f) „krajobrazie priorytetowym” – należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie 

cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe,  
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i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego 

kształtowania;> 

17)  "walorach ekonomicznych przestrzeni" - należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, 

które można określić w kategoriach ekonomicznych; 

18)  "wartości nieruchomości" - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości; 

19)  "powierzchni sprzedaży" - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej 

powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, 

przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 

towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni 

pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 

ekspozycji wystawowej itp.). 

Art. 10. 

1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1)   dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2)   stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

[3)   stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;] 

<3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;> 

4)   stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

<4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia 

przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;> 

5)   warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6)   zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7)   potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8)   stanu prawnego gruntów; 

9)   występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 
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12)  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

13)  stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami; 

14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15)  wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. W studium określa się w szczególności: 

[1)   kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;] 

<1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 

w tym wynikające z audytu krajobrazowego;> 

2)   kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 

[3)   obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;] 

<3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;> 

4)   obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5)   kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6)   obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 

7)   obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8)   obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2(1) 

oraz obszary przestrzeni publicznej; 

9)   obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 
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10)  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12)  obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13)  obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 

Nr 41, poz. 412, z późn. zm.); 

14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

15)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16)  obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 

rozmieszczenie. 

3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 

miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres 

projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi 

dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych 

oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

Art. 15. 

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający 

część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, 

odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 

2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
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[3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;] 

<3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;> 

<3a) zasady kształtowania krajobrazu;> 

[4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;] 

<4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;> 

5)   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6)   zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 

parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

[7)   granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 

ziemnych;] 

<7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas 

ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 

oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;> 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy; 

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów; 
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12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4. 

3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

1)  granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2)  granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

3)  granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

3a)  granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice 

ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i 

użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na 

środowisko; 

4)   granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 

pkt 8; 

4a)  granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

4b)  granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w 

ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, 

linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w 

zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 

5)  granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji 

imprez masowych; 

6)   granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące 

prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 

maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

7)  granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

8)  sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 

publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę 

obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; 

[9)  zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;] 

10)  minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 
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Art. 17. 

 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania planu miejscowego kolejno: 

1)   ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 

dni od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   (uchylony) 

4)   sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko; 

5)   sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z 

uwzględnieniem art. 36; 

6)   występuje o: 

a)  opinie o projekcie planu do: 

–  gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, 

–  wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem 

objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym, 

–  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

–  właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych 

złóż kopalin i wód podziemnych, 

–  (uchylone) 

–  właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 

ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w 

istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i 

terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub 
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dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, 

obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

–  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

–  starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, oraz 

b)  uzgodnienie projektu planu z: 

–  wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich 

zadań rządowych i samorządowych, 

–  organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 

odrębnych, 

–  właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do 

pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub 

samą drogę, 

–  właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

–  dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

–  właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

–  ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

[–  właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz] 

<– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu,> 

<– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu 

krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a, oraz > 

c)  zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne; 

7)   (uchylony) 

8)   (uchylony) 

9)   wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz 

ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 

na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą 
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oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz 

organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami; 

10)  (uchylony) 

11)  wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia projektu planu; 

12)  rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

upływu terminu ich składania; 

13)  wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o 

których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 

14)  przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 11. 

Art. 37. 

 1. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w 

art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której 

mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości 

nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy 

uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu 

miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, 

obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania 

nieruchomości przed jego uchwaleniem. 

2. (uchylony) 

3. Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w 

którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4. 

5. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie 

nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, 

burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu. 

6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, w 

drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa 

w ust. 5. 
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7. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z 

uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4. 

8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo - odpowiednio do potrzeb, 

lecz co najmniej raz w roku - na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach, o 

których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 

7. 

9. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, 

powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony 

postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie 

nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 

przysługują odsetki ustawowe. 

10. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, rozstrzygają sądy 

powszechne. 

11. W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad określania skutków 

finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w odniesieniu do osób 

uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy o 

gospodarce nieruchomościami. 

<Art. 37a. 

1. Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane.  

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz umieszczania 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów, oraz ogrodzeń. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem 

terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do 

spraw transportu. 

5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może przewidywać różne regulacje dla różnych 

obszarów gminy określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów.  
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera 

załącznik graficzny jednoznacznie określający ich granice. 

7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym ogrodzeń, nie ma 

zastosowania do ogrodzeń autostrad i dróg ekspresowych oraz ogrodzeń linii 

kolejowych. 

8. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa termin dostosowania istniejących w dniu jej 

wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych. 

9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może: 

1) wskazywać rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają dostosowania 

do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale; 

2) wskazywać obszary oraz rodzaje ogrodzeń dla których następuje zwolnienie z 

obowiązku dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu jej wejścia w życie do 

zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale. 

Art. 37b. 

1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, rada gminy podejmuje 

uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projektu 

uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie: 

1) podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez radę gminy 

uchwały, o której mowa w ust. 1; 

2) sporządza projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1; 

3) zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały, o 

której mowa w art. 37a ust. 1; 

4) uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 

5) uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony 

uzdrowiskowej;  

6) zasięga opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o projekcie 

uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1; 
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7) zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której mowa w art. 

37a ust. 1; 

8) ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały, o której mowa w art. 

37a ust. 1, do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem 

wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 

dni; w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia 

zbiera uwagi do tego projektu. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi przez 

podmioty, o których mowa w ust. 2, i sporządza listę nieuwzględnionych uwag.  

4. Brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o 

której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 4 i 5 uznaje się 

za uzgodnienie projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu.  

5. W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 i 

7 wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

6. Rada gminy uchwalając uchwałę, o której mowa w art. 37a ust. 1, rozstrzyga 

jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). 

Art. 37c. 

Przepisów dotyczących reklam nie stosuje się do upowszechniania informacji 

popularyzującej lub upamiętniającej osoby i informacji o charakterze religijnym, 

związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych sytuowanych 

w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz 

cmentarzy.> 

[Art. 38. 

Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące 

się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i 

celów podejmowanych w tym zakresie prac.] 

<Art. 38.  

Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, 
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odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio 

do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt 

krajobrazowy.> 

<Art. 38a.  

1. Dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, audyt 

krajobrazowy. 

2. Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze 

województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich 

wartości. 

3. Audyt krajobrazowy, w szczególności: 

1) określa: 

a) krajobrazy występujące na obszarze danego województwa, 

b) lokalizację krajobrazów priorytetowych; 

2) wskazuje  lokalizację i granice: 

a) parków kulturowych, 

b) parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 

obszarów chronionego krajobrazu, 

c) obiektów  znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i 

obiektów  proponowanych do umieszczenia na tych listach; 

3) wskazuje: 

a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, o których mowa 

w pkt 1 lit. b, oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o 

których mowa w pkt 2, 

b) rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, o 

których mowa w pkt 1 lit. b, oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub 

obiektów, o których mowa w pkt 2, w szczególności poprzez wskazanie 

obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

 c) lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów, o których 

mowa w pkt 1 lit. b. 
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4. Rekomendacje i wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, nie mogą być sprzeczne 

z celami i sposobami ochrony obszarów i obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

5. Audyt krajobrazowy może wskazywać te obszary objęte formami ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają 

pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów 

opracowaną w oparciu w szczególności o takie kryteria jak charakter 

dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie terenu, 

2) sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania krajobrazów 

priorytetowych, 

3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów, 

wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci 

Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów i 

innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 pkt 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

4) szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego 

– mając na względzie zapewnienie właściwej ochrony krajobrazów i możliwości ich 

kształtowania oraz konieczność zachowania krajobrazów będących źródłem 

tożsamości narodu polskiego, a także mając na uwadze, by krajobraz był 

oceniany w szczególności z punktu widzenia przyrodniczego i kulturowego 

znaczenia danego krajobrazu, częstości występowania na obszarze kraju oraz 

stanu zachowania. 

Art. 38b.  

1. Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa. 

2. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do 

uchwalenia przez sejmik województwa: 

1) informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania projektu 

audytu krajobrazowego; 
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2) zasięga opinii o projekcie od: 

a) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach 

województwa, 

c) wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d) rad gmin położonych na terenie województwa  

– z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie 

pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu; 

3) może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii; 

4) ogłasza w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie 

marszałkowskim o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 

dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres 

co najmniej 30 dni; 

5) w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera 

uwagi do projektu; 

6) rozpatruje zgłoszone uwagi sporządzając listę nieuwzględnionych uwag. 

3. Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, której 

opinia nie została uwzględniona w projekcie audytu krajobrazowego, sejmik 

województwa rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii 

przez zarząd województwa; rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące. 

4. Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa, rozstrzygając jednocześnie o 

sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa. 

5. Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest on 

uchwalany.> 

Art. 39. 

1. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w 

granicach administracyjnych województwa. 

3. [W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności:] 
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 <W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

strategii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie 

krajobrazowym, oraz określa się w szczególności:> 

1)   podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań 

komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań 

transgranicznych; 

2)   system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

3)   rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 

4)   granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym; 

5)   (uchylony) 

6)   obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

7)   granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

8)   obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 

oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały 

ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę 

Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. 

6. Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego uchwala się plan 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

7. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego może obejmować również obszary leżące poza granicami miejskiego 

obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. 
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U S T A W A   z dnia 23 lipca 2003 r. o OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 

ZABYTKAMI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

2)   zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa 

w pkt 1; 

3)   zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których 

mowa w pkt 1; 

4)   zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem; 

5)   instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami - instytucję kultury w 

rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której 

celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

6)   prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 

zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań; 

7)   prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i 

estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie 

jego części, oraz dokumentowanie tych działań; 

8)   roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 

9)   badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, 

ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie 

stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac 

konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; 

10)  badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu 

rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie 

zakresu jego kolejnych przekształceń; 
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11)  badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, 

udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

12)  historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub 

wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej 

zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i 

funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 

13)  historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną 

ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas 

powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 

[14)  krajobraz kulturowy - przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności 

człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;] 

<14) krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 

przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania 

czynników naturalnych i działalności człowieka;> 

15)  otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do 

rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed 

szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

Art. 16. 

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 

uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 

zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi 

charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

<1a. Rada gminy ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem 

parku kulturowego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 

dotyczących projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego, nie krótszy jednak 

niż 21 dni od dnia ogłoszenia.> 

2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i 

ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez 

radę gminy. 
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4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może 

utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem. 

5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na 

podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być 

utworzony. 

6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Art. 17. 

1. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia 

dotyczące: 

1)   prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 

hodowlanej, handlowej lub usługowej; 

2)   zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 

3)   umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych 

z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z 

ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 

<3a) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;> 

4)   składowania lub magazynowania odpadów. 

2. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia 

zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

131-134 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, z późn. zm.). 

Art. 19. 

1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności 

ochronę: 

1)   zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

2)   innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

3)   parków kulturowych. 

1a. W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 
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lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę: 

1)   zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

2)   innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

<1b. W uchwale określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń uwzględnia się w szczególności: 

1) ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

2) ochronę zabytków nieruchomych, innych niż wymienione w pkt 1, znajdujących 

się w gminnej ewidencji zabytków; 

3) wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz plany ochrony parków 

krajobrazowych.> 

2. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego 

programu uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 

3. W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy 

ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone 

ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się 

na tym obszarze zabytków. 

[Art. 118. 

Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru urządzenia techniczne, 

tablice, reklamy oraz napisy, podlega karze grzywny.] 

<Art. 118.  

1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru urządzenia 

techniczne, tablice, reklamy oraz napisy, podlega karze ograniczenia wolności albo 

grzywny. 

2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub 

przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności 

sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.> 
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U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, z późn. zm.) 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  gatunek - zarówno gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i każdą niższą od gatunku 

biologicznego jednostkę systematyczną, populację, a także mieszańce tego gatunku w 

pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyjątkiem form, ras i odmian udomowionych, 

hodowlanych lub uprawnych; 

1a)  gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty - gatunek roślin lub zwierząt, 

który na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest: 

a)  zagrożony, z wyjątkiem gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium jest 

zasięgiem krańcowym i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w 

zachodnim regionie palearktycznym, lub 

b)  podatny na zagrożenie, czyli mogący w najbliższej przyszłości zostać 

zakwalifikowanym do kategorii gatunków zagrożonych, jeśli czynniki będące 

przyczyną zagrożenia będą na niego nadal oddziaływać, lub 

c)  rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie jest obecnie zagrożony ani podatny na 

zagrożenie, ale podlega ryzyku zagrożenia ze względu na występowanie w obrębie 

ograniczonych obszarów geograficznych albo znaczne rozproszenie na większym 

obszarze, lub 

d)  endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter jego 

siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na te siedliska lub 

potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na stan jego ochrony; 

1b)  gatunek o znaczeniu priorytetowym - gatunek zagrożony, w odniesieniu do którego 

Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 

zasięgu mieszczącego się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej; 

1c)  gatunek obcy - gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci 

osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części 

osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się; 

1d)  integralność obszaru Natura 2000 - spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych 

warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla 

ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000; 

2)   korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów; 
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2a)  krzyżowanie zwierząt - kojarzenie osobników genetycznie odmiennych, w tym 

osobników różnych gatunków; 

2b)  obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony 

siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji 

dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty; 

2c)  obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony 

siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie 

biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania 

lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do 

spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie 

danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na 

dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie 

naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi 

czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania; 

2d)  obszar morski - polski obszar morski w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.); 

<2e) krajobraz – krajobraz w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199); 

2f) krajobraz kulturowy – krajobraz kulturowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446);> 

3)  obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu 

gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego 

życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju; 

4)  ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą 

możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków 

lub ich części; 

5)  ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu 

przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 
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6)   ochrona ex situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich 

naturalnego występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich 

przechowywania; 

7)   ochrona in situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów 

przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania; 

8)   ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu; 

9)   ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan 

ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych 

na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - całoroczną ochronę należących 

do nich osobników i stadiów ich rozwoju; 

10)  ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i 

budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy 

roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz 

prowadzenia badań naukowych i edukacji; 

11)  ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną 

i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie są przetrzymywane oraz 

eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku, żywe zwierzęta gatunków dziko 

występujących, z wyjątkiem: 

a)  cyrków, 

b)  sklepów ze zwierzętami, 

c)  miejsc, w których eksponowanych jest publicznie nie więcej niż 15 gatunków tych 

zwierząt i łącznie nie więcej niż 50 okazów gadów, ptaków i ssaków; 

11a)  okaz gatunku - roślinę, zwierzę lub grzyb z danego gatunku, żywe lub martwe, każdą 

ich część, formę rozwojową, jajo lub wydmuszkę, a także produkt pochodny również 

zawarty w innych towarach oraz towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, 

opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, lub jeżeli wynika to z jakichkolwiek innych 

okoliczności, mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne z roślin, 

zwierząt, lub grzybów z danego gatunku; 

12)  ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów 

zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków; 

13)  ośrodek rehabilitacji zwierząt - miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i 

rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w 

celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego; 
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<13a) oś widokowa – wyobrażalna prosta kierująca wzrok na charakterystyczne 

elementy zagospodarowania terenu lub terenów;> 

14)  otulina - strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną 

indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami 

zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka; 

15)  pozyskiwanie: 

a)  zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk 

naturalnych do celów gospodarczych, 

b)  chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i 

produktów pochodnych do celów gospodarczych, 

c)  (uchylona); 

15a)  roślina, zwierzę lub grzyb dziko występujący - roślinę, zwierzę lub grzyba: 

a)  niepochodzące z uprawy lub hodowli, 

b)  wprowadzone do środowiska przyrodniczego w celu odbudowy lub zasilenia 

populacji; 

<15b) przedpole ekspozycji – rozległe poziome płaszczyzny, w szczególności zbiorniki 

wodne, zbocza lub płaskie dna dolin, umożliwiające ekspozycję panoram;” 

15c) punkt widokowy – miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego 

układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki;> 

16)  różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów występujących w 

ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów; 

<16a) rzeka – każdy ciek naturalny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm);> 

17)  siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub 

antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne; 

17a)  siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty - siedlisko 

przyrodnicze, które na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 

a)  jest zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub 

b)  ma niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego obszaru 

występowania wynikającego z jego wewnętrznych, przyrodniczych właściwości, lub 

c)  stanowi reprezentatywny przykład typowych cech regionu biogeograficznego 

występującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
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17b)  siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym - siedlisko przyrodnicze zagrożone 

zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę 

Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 

zasięgu mieszczącego się na terytorium tych państw; 

18)  siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania roślin, 

zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju; 

19)  specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków; 

20)  środowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz 

naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich 

roślinami, zwierzętami i grzybami; 

21)  tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 

związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie 

lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w 

szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 

jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, 

zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom 

kolejowym i przemysłowym; 

22)  udostępnianie - umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu przyrody lub 

niektórych ich obszarów i obiektów w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych; 

[23)  walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz 

związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły 

przyrody lub działalność człowieka;] 

<23) walory krajobrazowe – wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-

widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody 

oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność 

człowieka;> 

<23a) krajobraz priorytetowy – krajobraz priorytetowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199);> 
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24)  właściwy stan ochrony gatunku - sumę oddziaływań na gatunek, mogącą w dającej się 

przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na terenie 

kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego gatunku, 

przy której dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest 

trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie 

zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 

odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i 

prawdopodobnie nadal będzie istniało; 

25)  właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - sumę oddziaływań na siedlisko 

przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości 

wpływać na naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego typowych 

gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego 

zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary 

zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, 

struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją 

i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się 

we właściwym stanie ochrony; 

26)  wstęp do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wejście lub wjazd na obszar 

objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub 

rekreacyjnym; 

27)  zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub 

krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), wraz z terenem, na którym 

występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele 

ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 

28)  zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech 

fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej 

przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający 

z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w granicach obszarów lub obiektów 

podlegających ochronie prawnej; 

29)  zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, 

chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, 

walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z 
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przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami 

obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. 

Art. 16. 

 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych 

wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

2. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina. 

[3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze 

uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i 

otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla 

danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa 

w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru 

parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po uzgodnieniu 

z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach 

projektowanych do wyłączenia spod ochrony.] 

<3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w 

drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg 

granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy 

właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród 

zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. 

Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze 

uchwały sejmiku województwa wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wartości 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na 

obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony.> 

<3a. Utworzenie parku krajobrazowego położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa następuje w drodze podjęcia jednobrzmiącej uchwały właściwych 

sejmików województw.> 

4. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji 

parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz 

właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 



- 60 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<4a. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267, z późn. zm.), z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie 

projektu. 

4b. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 3, 

wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia 

możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie 

park krajobrazowy ma chronić. 

4c. Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 

3, w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji 

dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru parku krajobrazowego zawartej w 

audycie krajobrazowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4d. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru może nastąpić 

również na wniosek rady gminy, na obszarze której park krajobrazowy miałby być 

utworzony lub powiększony. 

4e. Wniosek, o którym mowa w ust. 4d, rozpatrywany jest nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego województwa.> 

5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający strukturę 

organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje sejmik województwa w drodze uchwały. 

<5a. Statut parku krajobrazowego położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa nadaje w drodze uchwały sejmik województwa, na którego obszarze 

działania znajduje się większa część parku, w porozumieniu z pozostałymi sejmikami 

województw.> 

6. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku 

krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. 

7. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części 
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dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z właściwym 

miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, 

mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego. 

Art. 17.  

1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów 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. Nr 199, poz. 1227, z 

późn. zm.); 

2)   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3)   likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4)   pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

6)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

[7)   budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 

turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;] 

<7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
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b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w 

pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  

– z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub 

rybackiej.> 

8)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego; 

9)   likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

10)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

11)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

12)  utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

13)  organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

14)  używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

<1a. W parku krajobrazowym, w strefach, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 7, dla 

terenów: 

1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza się 

zakazy: 

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 

b) zalesiania; 

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadza 

się zakazy: 

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej 

formy architektonicznej, 

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 

kondygnacje lub 7 m, 

d) zalesiania.”, 

1b. W parku krajobrazowym zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym 

znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w planie ochrony dla parku 

krajobrazowego.> 
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2. [Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:] 

 <Zakazy, o których mowa w ust. 1-1b, nie dotyczą:> 

[1)   wykonywania zadań wynikających z planu ochrony;] 

<1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub 

planu zadań ochronnych;> 

2)   wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

3)   prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

4)   realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

647, z późn. zm.), zwanej dalej "inwestycją celu publicznego". 

[3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania 

na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 

krajobrazowego.] 

<3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o 

oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura 

oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 

przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.> 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, 

jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na 

wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, 

promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz 

wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. 

<5. Uchwała, o której mowa w art. 16 ust. 3, może określać odległości mniejsze niż 

określone w ust. 1 pkt 7 i 8, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w 

zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu.> 

Art. 19. 

1. Projekt planu ochrony sporządza dla: 

1)   parku narodowego - dyrektor parku narodowego; 
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2)   rezerwatu przyrody - regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z 

tym organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem; 

3)   parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków 

krajobrazowych. 

1a. Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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, w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu. 

[2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga zaopiniowania przez właściwe 

miejscowo rady gmin.] 

<2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–2, wymaga zaopiniowania 

przez właściwe miejscowo rady gmin.> 

[3. Przepisy ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu 

ochrony.] 

<3. Przepisy ust. 1a, 2, 6b–6e stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany 

planu ochrony.> 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony 

dla parku narodowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub 

odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony 

przyrody, uwzględniając konieczność dostosowania działań ochronnych do celów ochrony 

parku narodowego. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony 

przyrody. 

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w 

formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w terminie 6 miesięcy od dnia 

otrzymania projektu planu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb 

ochrony przyrody. 

6a. Sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony dla parku 

krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawia 

jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan 

ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody. 
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[6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.] 

<6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków.> 

<6c. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, w części dotyczącej wprowadzenia 

zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo 

radą gminy. 

6d. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 6c, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że 

brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu. 

6e. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 6a, 

wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 

1a, prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu 

nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.> 

7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa ustanawiają wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania 

znajdują się części tego rezerwatu. 

8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw 

ustanawia sejmik województwa właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w 

porozumieniu z pozostałymi sejmikami województw. 

Art. 20. 

1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego 

sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem: 

1)   charakterystyki i oceny stanu przyrody; 

2)   identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych; 

3)   charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; 
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4)   analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; 

5)   charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego[.]<;> 

<6) wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.> 

2. Prace przy sporządzaniu planów ochrony, o których mowa w ust. 1, polegają na: 

1)   ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, 

wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów; 

2)   opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz 

wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; 

3)   wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji. 

3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera: 

1)   cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań 

ich realizacji; 

2)   identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3)   wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

4)   określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 

z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 

5)   wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 

określenie sposobów ich udostępniania; 

6)   wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa 

i rolnicza; 

7)   ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych. 

4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera: 
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1)   cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania 

ich realizacji; 

2)   identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3)   wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych; 

4)   określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu; 

5)   wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form 

gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów; 

6)   ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych[.]<;> 

<7) określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności 

przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary 

zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w 

obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu 

krajobrazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotnych dla zachowania 

walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z 

zakazów, wymienionych w art. w art. 17 ust. 1a, obowiązują w danej strefie;  

8) wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.> 

<4a. Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części dotyczącej: 

1) określenia granic stref, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 7; 

2) wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, o których 

mowa w art. 20 ust. 4 pkt 8, 

3) wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1a 

– jest aktem prawa miejscowego.> 

5. Plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w 

części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu 
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zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29. 

<6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się względem planów ochrony dla parku narodowego, 

rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego pokrywających się w całości lub w 

części z obszarem Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych, o 

którym mowa w art. 28, albo plan ochrony, o którym mowa w art. 29, obejmujące 

obszar parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.> 

Art. 23. 

1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 

korytarzy ekologicznych. 

[2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, 

ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego 

obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych 

w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru 

chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po 

zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty 

wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 

3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z 

właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.] 

<2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, 

ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego 

obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów 

wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub 

zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się 

krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem. 
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3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają 

uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska.> 

<3a. Uzgodnień, o których mowa w ust. 3, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że 

brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu. 

3b. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, 

wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia 

możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie 

obszar chronionego krajobrazu ma chronić. 

3c. Rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 

2, w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji 

dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu zawartej w 

audycie krajobrazowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3d. Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu lub jego powiększenie może nastąpić 

również na wniosek rady gminy, na obszarze której obszar chronionego krajobrazu 

miałby być utworzony lub powiększony. 

3e. Wniosek, o którym mowa w ust. 3d, rozpatrywany jest nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego województwa.> 

4. (uchylony). 

5. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części 

dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących 

mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. 
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<Art. 23a.  

1. Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik województwa, w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) wyznacza, w granicach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach 

audytu krajobrazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strefy ochrony krajobrazu 

stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty 

widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą 

architektoniczną, istotne dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru 

chronionego krajobrazu, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w 

art. 24 ust. 1a, obowiązują w danej strefie; 

2) określa wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa. 

3. Zarząd województwa, sporządzając projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, 

zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w 

ustawie 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, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie projektu. 

4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

5. Projekt, uchwały, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej wprowadzenia zakazów, 

wymienionych w art. 24a ust. 1a, wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą 

gminy. 

6. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak 

przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu. 

7. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, 

wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów, wymienionych w art. 24 ust. 

1a, prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu 

nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić. 

8. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 1, następuje w takim trybie, w jakim jest ona 

uchwalana.> 

Art. 24. 

1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1)   zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, 

leśną, rybacką i łowiecką; 

2)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów 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; 

3)   likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4)   wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

6)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

7)   likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 

[8)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;] 

<8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 
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a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w 

pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  

– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;> 

9)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego. 

<1a. Na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów: 

1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych w 

strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy: 

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 

b) zalesiania; 

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w  

strefach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy: 

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych, 

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej 

formy architektonicznej, 

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 

kondygnacje lub 7 m,  

d) zalesiania. 

1b. Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów 

o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w uchwale, o której 

mowa w art. 23a ust. 1.> 

2. [Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:] 

 <Zakazy, o których mowa w ust. 1–1b, nie dotyczą:> 

1)   wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2)   prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

3)   realizacji inwestycji celu publicznego[.]<;> 

<4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub 

planu zadań ochronnych;> 
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[3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania 

na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu.] 

<3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 

przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.> 

<4. Uchwała, o której mowa w art. 23 ust. 2, może określać odległości mniejsze niż 

określone w ust. 1 pkt 8 i 9, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w 

zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu.> 

<Art. 24a. 

1. Właściciele obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem wejścia w życie planu 

ochrony dla parku krajobrazowego oraz uchwały, o której mowa w art. 23a ust. 1, 

naruszających przepisy tych aktów nie są zobowiązani do ich dostosowania. 

2. Samorząd województwa, na wniosek właściciela obiektu budowlanego, wzniesionego 

przed dniem wejścia w życie aktów, o których mowa w ust. 1, rażąco naruszającego 

ich przepisy, może pokryć koszty dostosowania tego obiektu budowlanego do 

wymagań tych aktów.> 

Art. 44. 

 1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego 

lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 

2. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, 

jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia 

dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego 

części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. 

<2a. Podejmując uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego rada gminy uwzględnia istniejące na tym terenie obszary parków 

kulturowych.> 

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w 

drodze uchwały. 

3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
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<3b. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3a, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem 

że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu.> 

[4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty 

wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w 

razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego.] 

<4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę 

ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w 

przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa 

powszechnego.> 

<5. Zniesienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje również w przypadku 

ustanowienia parku kulturowego.> 

Art. 45. 

1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego 

lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1)   niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 

albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3)   uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5)   likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

6)   wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7)   zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8)   wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9)   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
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wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

10)  zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 

ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i 

grzybów chronionych; 

11)  umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1)   prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

[2)   realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody;] 

<2) realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań 

alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 

przyrody;> 

3)   zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4)   likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

<Art. 45a. 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska koordynuje funkcjonowanie form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 pkt 2-4 i 6-9. 

2. Koordynacja, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na prawie żądania 

informacji dotyczących funkcjonowania form ochrony przyrody wskazanych w ust. 

1 i publikowaniu rekomendacji w tym zakresie.> 

 

 

U S T A W A   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 

2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)  

Art. 62. 

1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz 

ocenia: 

1)   bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
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a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 

b)  dobra materialne, 

c)  zabytki, 

<ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,> 

[d)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,] 

<d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–ca,> 

e)  dostępność do złóż kopalin; 

2)   możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; 

3)   wymagany zakres monitoringu. 

2. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, 

analizuje oraz ocenia oddziaływanie przedsięwzięć na obszary Natura 2000, biorąc pod 

uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. 

Art. 66. 

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1)   opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a)  charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c)  przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 

2)  opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, przy czym w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane 

jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów 

metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, 

opis tych elementów powinien zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 

m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia; 

3)   opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 



- 77 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;> 

4)  opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia; 

5)  opis analizowanych wariantów, w tym: 

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 

b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6)   określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także 

możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

7)   uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b)  powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz, 

c)  dobra materialne, 

d)  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 

<da) krajobraz,> 

[e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,] 

<e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–da,> 

f)  bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające 

z: 

a)  istnienia przedsięwzięcia, 

b)  wykorzystywania zasobów środowiska, 
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c)  emisji; 

9)   opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

a)  określenie założeń do: 

–  ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 

–  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 

oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 

kulturowego, 

b)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 

szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

10a)  dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o 

elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji 

do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: 

a)  dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 

b)  wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla; 

11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w 

art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 

obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć 

polegających na budowie drogi krajowej; 

13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

14)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
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umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; 

15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem; 

16)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

17)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 

odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

1a. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane 

oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez 

właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 

którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to 

przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. 

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi 

dostępnymi technikami. 

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

oraz likwidacji. 


