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

do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

 

(druk nr 186) 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

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 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;] 

<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, 
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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 jądrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową;> 

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; 

9)   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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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 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65); 

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, w tym zabudowy, tego 

terenu; 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony). 

Art. 82. 

 1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy 

określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów. 

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem 

ust. 3 i 4, jest starosta. 
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3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w 

stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót 

budowlanych: 

1)   usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na 

innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; 

2)   hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji 

podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów 

wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 

3)   dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami 

służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w 

granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z 

użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z 

obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; 

3a)  usytuowanych na obszarze kolejowym; 

4)   lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

5)   usytuowanych na terenach zamkniętych; 

5a)  dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753). 

<5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. …);> 

6)   (uchylony). 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 

3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest 

wojewoda. 

 

 

Załącznik 

Kategorie obiektów budowlanych 

 

 

Współczynnik 

kategorii 

obiektu (k) 

 

 Współczynnik wielkości obiektu (w) 

 

Kategorie    I - XXVIII – pominięto 

 

     

 

 

  

 

 [Współczynnik wielkości obiektu (w) 

(wysokość w m) 

 

 

 

  

 

 ≤ 

 20 

 

 > 20-50 

 

 > 50-

100 

 

 > 100 
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Kategoria XXIX - wolno stojące kominy 

i maszty 

 

 10,0 

 

 1,0 

 

 1,5 

 

 2,0 

 

 2,5] 

   <Współczynnik wielkości obiektu 

(w) 

(wysokość w m) 

    ≤ 20 

  

> 20-50 

  

> 50-

100 

> 100 

  

Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i 

maszty oraz elektrownie wiatrowe 

 

10,0 

  

1,0 

  

1,5 

  

2,0 

  

2,5> 

  

Kategorię XXX – pominięto       

 

 

 

 

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

PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 199, Z PÓŹN. ZM.) 

 

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, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu 

przedstawia się w szczególności: 

1)   sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4; 

2)   zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 

3)   wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

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; 

3)  
(35)

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

3a)  
(36)

 zasady kształtowania krajobrazu; 

4)  
(37)

 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 
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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)  
(38)

 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; 

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

ust. 4. 

2a. 
(39)

 Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 

10 ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej 

obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w 

wyniku realizacji tego obiektu. 

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)   
(40)

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

3a; 

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; 
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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)  
(41)

 (uchylony); 

10)  minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

<4. Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia lokalizację 

urządzenia wytwarzającego energię z odnawialnych źródeł energii, 

wykorzystującego energię wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w 

rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, 

chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich urządzeń.> 

 

 

 

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 ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U 

z 2016 r. poz. 353) 

Art. 75. 

1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: 

1)   regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku: 

a)  będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

–  dróg, 

–  linii kolejowych, 

–  napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

–  instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych 

lub gazu, 

–  sztucznych zbiorników wodnych, 

–  obiektów jądrowych, 

–  składowisk odpadów promieniotwórczych, 

b)  przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, 

c)  przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, 

d)  zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, 

e)  przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, 

f)  inwestycji w zakresie terminalu, 
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g)  inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, 

h)  przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych 

w lit. a-g, i oraz j, 

i)  przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

j)  przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na 

wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji, 

k)  napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących 

przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo 

przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i 

realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

l)  
(130)

 przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w 

rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), 

m)  
(131)

 przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka 

organizacyjna Lasów Państwowych, 

n)  
(132)

 inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących, 

o)  
(133)

 przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 

72 ust. 10, 

p)  przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny 

dyrektor ochrony środowiska[;] <,> 

<r) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. … poz. … );> 

1a)  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie 

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

2)   starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 

3)   dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, 

stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 

4)   wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, właściwość miejscową regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż 

wybrzeża na terenie danego województwa. 
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3. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gminę 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na 

którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 

4. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar 

jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na 

którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi 

wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. 

5. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykraczającego poza obszar 

jednego województwa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa 

część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z 

zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska. 

6. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego 

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska. 

7. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na obszarze morskim dla całego 

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska. 

 


