
POLSKA 

Z B A 

INŻYNIERÓW 

BUOOWNIClWA 

~~., co2\-w~ ~llłl~t) 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz ........................................................... .. 

Data wpływu . ..A~:.~.:.:/df!.l-9.:. .... .. 

Do druku nr 3388 

Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
Kancelaria Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo znak: GMS-WP-173-76/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w 
sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie 
oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
uprzejmie informuje, iż zgłasza uwagę do art. 72 ust. 3 oraz wnosi o zmianę art. 74 ust. l pkt 

6), ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko. 

W art. 72 ust. 3 ww. ustawy proponuje się wydłużyć okres ważności decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach z projektowanych 6 lat (obecnie 4 lata) do l O lat, przez 

analogię do okresu ważności pozwoleń wodnoprawnych, które wydaje się w drodze decyzji 
na okres nie dłuższy niż l O lat w przypadku, gdy dotyczy to pozwolenie wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi oraz na okres nie dłuższy niż 20 lat, dla pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (ustawa Prawo wodne). W związku z 
powyższym drugie zdanie w art. 72 ust. 3 powinno brzmieć "Złożenie wniosku lub dokonanie 
zgłoszenia powinno nastąpić w terminie l O lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna". 

Proponujemy także. dokonanie poprawki w art. 74 ust. l pkt 6 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko, zaproponowana zmiana jest 
konsekwencją dostosowania do zmiany ustawy o geodezji i kartografii. Z uwagi na zmiany 
nazewnictwa oraz zawartości poszczególnych zbiorów dokumentów proponuje się art. 74 ust. 
l pkt 6 w następującym brzmieniu "6) wypis z rejestru gruntów lub zbiorów danych 
ewidencji gruntów i budynków lub wypisów z wykazu podmiotów oraz skorowidza działek 
ewidencyjnych, obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
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przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z 
zastrzeżeniem ust. la-le". 
W sprawie przedmiotowej zmiany dostosowującej treści obydwóch ustaw wystąpił Główny 
Geodeta Kraju do Ministra Środowiska, a zatem wydaje, iż warto dokonać tej porządkowej 
korekty, której konieczność wynika z możliwości uzyskiwania różnych materiałów z bazy 
EGIB o zasobie informacji wystarczającym do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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