BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 18 lipca 2017 r.

Prawo wodne
(druk nr 565)

U S T A W A z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz.
700, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2017 r. poz. 624)

Art. 1.
1. Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w
rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów
i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) gruntach - rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, w tym
przeznaczone na inwestycje celu publicznego, grunty pod wodami, drogami i
obszarami kolejowymi;
2) gruntach zabudowanych - rozumie się przez to grunty pod budynkami, a także obszary
do nich przyległe, w tym podwórza, umożliwiające właściwe wykorzystanie
budynków;
3) rozłogu gruntów - rozumie się przez to rozmieszczenie gruntów gospodarstwa rolnego
w stosunku do gruntów zabudowanych;
4) właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza samoistnego;
5) uczestniku scalenia - rozumie się przez to właściciela, użytkownika gruntu
położonego na obszarze scalenia lub inwestora, a w przypadku gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmiot
gospodarujący tymi gruntami;
6) wsi - rozumie się przez to również miasto;
7) Agencji - rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych;
8) pracach scaleniowych - rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do:
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b) prowadzenia postępowania scaleniowego,
c) ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;
9) zagospodarowaniu poscaleniowym - rozumie się przez to określone w decyzji o
zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie
przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego
gruntów, polegające na:
a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz
dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
[b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji
wodnych,]
< b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń
melioracji wodnych lub innych urządzeń wodnych,>
c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych
umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów;
10) inwestorze - rozumie się przez to podmiot realizujący lub zamierzający realizować
inwestycję celu publicznego na obszarze scalenia.

Art. 17.
[1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi publiczne
oraz na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymania
urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wydziela się z gruntów Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa lub gminy.]
<1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi
publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo przewidziane do takiego wykonania
i utrzymania urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa wydziela
się z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub gminy.>
2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa i gruntów gminy, grunty pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych
wydziela się z gruntów uczestników scalenia, a każdemu z nich zmniejsza się
przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość szacunkowa odpowiada
stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymieniony cel do
wartości wszystkich scalanych gruntów.
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Przepis art. 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi
przechodzą na własność gminy.
Art. 18.
1. Jeżeli objęte scaleniem lub wymianą grunty zmeliorowane poddano ponownej klasyfikacji
gleboznawczej przed dokonaniem szacunku i jeśli przypadły one w wyniku scalenia lub
wymiany innemu uczestnikowi, opłata melioracyjna z tych gruntów obciąża w całości
dotychczas zobowiązanego.
2. Jeżeli grunty zmeliorowane nie zostały poddane ponownej klasyfikacji przed dokonaniem
szacunku i przypadły w wyniku scalenia lub wymiany innemu uczestnikowi, jest on
zobowiązany do spłat bieżących rat z tytułu opłaty melioracyjnej.
3. Zaległe raty z tytułu opłat melioracyjnych, o których mowa w ust. 2, za okres do dnia
objęcia w posiadanie przez innego uczestnika obciążają dotychczas zobowiązanego.
[4. Raty, o których mowa w ust. 2, wpłacone przedterminowo przez dotychczas
zobowiązanego, przypadające za okres od dnia objęcia w posiadanie gruntów przez
innego uczestnika, podlegają zaliczeniu na inne należności Skarbu Państwa przypadające
od dotychczas zobowiązanego i objęte zobowiązaniem pieniężnym, a w razie nieistnienia
takiego zobowiązania - podlegają zwrotowi dotychczas zobowiązanemu.]
<4. Raty, o których mowa w ust. 2, wpłacone przedterminowo przez dotychczasowego
zobowiązanego, przypadające za okres od dnia objęcia w posiadanie gruntów przez
innego uczestnika, podlegają zwrotowi dotychczas zobowiązanemu.>

U S T A W A z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
652 oraz z 2017 r. poz. 60)
[Art. 4.
1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb:
1) uprawniony jest:
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub
hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych
płynących,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-4b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do
których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zwanej dalej "ustawą - Prawo wodne",
c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w
gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb,
2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba
władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem
administracji publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 albo umowy, o której mowa w art.
217 ust. 6 ustawy - Prawo wodne
- zwani dalej "uprawnionymi do rybactwa".
2. (uchylony)
3. Uprawnionemu do rybactwa na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.
4. Uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 3, powinien złożyć oświadczenie o
skorzystaniu ze swojego prawa w terminie do 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, na
jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
5. Jeżeli uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 3, złoży w terminie oświadczenie, o
którym mowa w ust. 4, organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia
właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego zawiera z tym uprawnionym umowę,
o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy - Prawo wodne. Oddanie w użytkowanie obwodu
rybackiego następuje na okres 10 lat, chyba że strony ustalą dłuższy okres.
6. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy - Prawo wodne, określona w umowie, o której mowa w ust. 5, stawka opłaty
rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego oraz równowartość nakładów rzeczowofinansowych na zarybienia nie ulegają zmianie.
7. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta w związku z art. 217 ust. 6 ustawy
- Prawo wodne, określone w umowie, o której mowa w ust. 5:
1) stawka opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego jest ustalana w wysokości
równej maksymalnej stawce opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego,
uwzględniającej rybacki typ wody i jej położenie;
2) nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia odpowiadają równowartości czynszu
dzierżawnego oraz nakładów rzeczowo-finansowych określonych w dotychczasowej
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umowy, pomniejszonych o opłatę roczną.]

<Art. 4.
1. Do chowu, hodowli lub połowu ryb:
1) uprawniony jest:
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub
hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach płynących,
b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami,
do których stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne (Dz. U. poz. ....), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”,
c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w
gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb;
2) w obwodzie rybackim uprawniony jest podmiot wykonujący uprawnienia właściciela
wód w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na
podstawie umowy zawartej z:
a) właściwym podmiotem na podstawie art. 6d ust. 2 albo
b) podmiotem wykonującym uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie rybactwa
śródlądowego do dnia 30 czerwca 2017 r., albo
c) podmiotem wykonującym do dnia 31 grudnia 2005 r. uprawnienia Skarbu Państwa
w zakresie rybactwa śródlądowego na warunkach określonych przepisami ustawy z
dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i …)
– zwani dalej „uprawnionymi do rybactwa”.
2. Uprawnionemu do rybactwa na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.
3. Uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 2, powinien złożyć oświadczenie o
skorzystaniu ze swojego prawa w terminie do 6 miesięcy przed dniem upływu
okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Jeżeli uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 2, złoży w terminie
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, organ administracji publicznej wykonujący
uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego zawiera z tym
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obwodu rybackiego następuje na okres 10 lat, chyba że strony ustalą dłuższy okres.
5. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta na podstawie art. 6d ust. 2,
określona w umowie, o której mowa w ust. 6, stawka opłaty rocznej za użytkowanie
obwodu rybackiego oraz równowartość nakładów rzeczowych na zarybienia nie
ulegają zmianie.
6. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta z Agencją Nieruchomości
Rolnych, określone w umowie, o której mowa w ust. 4:
1) stawka opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego jest ustalana w wysokości
równej maksymalnej stawce opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego,
uwzględniającej rybacki typ wody i jej położenie;
2) nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia odpowiadają równowartości czynszu
dzierżawnego oraz nakładów rzeczowych określonych w dotychczasowej umowie,
wyliczonych na podstawie średniej rocznej z ostatnich 3 lat trwania tej umowy,
pomniejszonych o opłatę roczną.>
Art. 6.
1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną
gospodarkę rybacką.
2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości
wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do
rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze
biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym
uprawnionym do rybactwa.
2a. Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na
podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony
i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat.
2b. Czynności związane z dokonywaniem oceny, o której mowa w ust. 2a, wykonuje
upoważniony

przez

właściwego

marszałka

województwa

pracownik

urzędu

marszałkowskiego, zwany dalej "inspektorem rybackim", który ukończył studia wyższe:
1) na kierunku rybactwo lub
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ochrona środowiska - ze specjalizacją rybacką lub uzupełnionych wykształceniem z
zakresu rybactwa.
2c. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, marszałek województwa powiadamia organ
administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa
śródlądowego, niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego uprawnionemu do
rybactwa do usunięcia nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce rybackiej.
2d. Do udostępniania informacji o wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, stosuje się
odpowiednio przepisy o dostępie do informacji publicznej.
[3. Marszałek województwa w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie
zanieczyszczenia wód uniemożliwiającego chów lub hodowlę ryb albo masowego
wystąpienia chorób ryb, może, w drodze decyzji administracyjnej wydanej po zasięgnięciu
opinii właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zwolnić od
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, lub uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony.]
<3. Marszałek województwa w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w
razie zanieczyszczenia znacząco pogarszającego warunki bytowania ryb albo
masowego wystąpienia chorób ryb, może, w drodze decyzji administracyjnej
wydanej po zasięgnięciu opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwolnić od obowiązku, o
którym mowa w ust. 1, lub uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony.>
4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i
sposób postępowania przy dokonywaniu oceny wypełniania przez uprawnionego do
rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, kierując się potrzebą
dokonania specjalistycznej i obiektywnej oceny gospodarki rybackiej prowadzonej przez
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
5. (uchylony)
Art. 6a.
1. Operat rybacki określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w
obwodzie rybackim sporządza uprawniony do rybactwa.
2. Operat rybacki sporządza się raz na 10 lat w formie opisowej i graficznej.
3. Część opisowa operatu rybackiego powinna zawierać w szczególności:
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2) dane i informacje dotyczące obwodu rybackiego;
3) zasady

prowadzenia

gospodarki

rybackiej,

opracowane

z

uwzględnieniem

zróżnicowania obwodu rybackiego na zasadniczy i uzupełniający obwód rybacki.
4. Uprawniony do rybactwa może dokonać zmian w operacie rybackim przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli organ administracji publicznej, z którym
uprawniony do rybactwa zawarł umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, wyraził,
przez zmianę tej umowy, zgodę na dostosowanie zasad prowadzenia gospodarki rybackiej
do:
1) strategii, polityki, planów lub programów w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w
tym programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, opracowanych przez organy
administracji publicznej,
2) nowych okoliczności, niewynikających z przyczyn leżących po stronie uprawnionego
do rybactwa, których nie mógł on przewidzieć przed złożeniem operatu rybackiego do
zaopiniowania, w szczególności klęsk żywiołowych, zmiany przebiegu granic obwodu
rybackiego lub realizacji inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko wodne w
obwodzie rybackim,
3) warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni, o których mowa w
przepisach ustawy - Prawo wodne
- przy czym, w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących celowości dokonania
zmiany w operacie rybackim, organ administracji publicznej, przed wydaniem zgody,
zwraca się o zajęcie stanowiska, odpowiednio, do organu administracji publicznej,
który opracował projekt programu, planu, polityki lub strategii, w przypadku, o
którym mowa w pkt 1, albo właściwego marszałka województwa, w przypadku, o
którym mowa w pkt 2.
5. Operat rybacki oraz jego zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii uprawnionej
jednostki.
5a. Sporządzenie opinii, o której mowa w ust. 5, jest odpłatne.
5b. Wysokość odpłatności za sporządzenie opinii, o której mowa w ust. 5, powinna
odpowiadać kosztom jej sporządzenia, przy czym nie może przekraczać wysokości
przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok ustalenia wysokości tych kosztów i
jest określana przez kierownika uprawnionej jednostki w uzgodnieniu z zainteresowaną
stroną.
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rybackiego i opinii, o której mowa w ust. 5, do katastru wodnego, w sposób i w terminie
określonym w umowie, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.]
<5c. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany przekazać kopię
operatu rybackiego i opinii, o której mowa w ust. 5, do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami, w sposób i w terminie określonych w umowie, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.>
6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, określi sposoby
sporządzania i opiniowania operatu rybackiego, szczegółowe wymagania, jakim powinien
odpowiadać operat rybacki, a także wskaże jednostki uprawnione do opiniowania
operatów rybackich.
7. Minister, określając sposoby sporządzania i opiniowania operatu rybackiego oraz
wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, wskaże niezbędne elementy,
które powinny być zawarte w operacie rybackim i zaopiniowane przez uprawnioną
jednostkę. Minister uwzględni potrzebę opracowania i zaopiniowania szczegółowej
charakterystyki obwodu rybackiego oraz planu gospodarki rybackiej obejmującego w
szczególności informacje o nakładach rzeczowo-finansowych, zasadach i warunkach
odtwarzania zasobów ryb z gatunków wędrownych lub zagrożonych pogarszającymi się
warunkami rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego.

Art. 6c.
1. Jeżeli uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 6b ust. 1, nie przekazał operatu
rybackiego do ponownego zaopiniowania w terminie wyznaczonym ostateczną decyzją, o
której mowa w art. 6b ust. 1, albo ponownie wydana opinia uprawnionej jednostki jest
negatywna, uprawnienie do prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim
zawiesza się, z mocy prawa, odpowiednio od dnia upływu terminu przekazania operatu do
ponownego zaopiniowania albo od dnia doręczenia uprawnionemu do rybactwa
negatywnej opinii.
2. W przypadku negatywnej opinii sporządza się nowy operat rybacki w porozumieniu z
organem administracji publicznej wykonującym uprawnienia właściciela wód w zakresie
rybactwa śródlądowego.
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- 10 [3. W przypadku nieprzekazania operatu rybackiego do ponownego zaopiniowania lub w
przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2, przepis art. 13 ust. 7 ustawy Prawo wodne stosuje się odpowiednio.]
<3. W przypadku nieprzekazania operatu rybackiego do ponownego zaopiniowania lub
w przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2, przepis art. 6d ust. 6 stosuje
się odpowiednio.>
<Art. 6d.
1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu
Państwa dyrektor regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody

Polskie

przekazuje

do

rybackiego

korzystania

w

drodze

oddania

w użytkowanie obwodu rybackiego.
2. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na czas nie
krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
3. Warunkiem oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie
zaopiniowanego operatu rybackiego.
4. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert, przy
czym maksymalna oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu
rybackiego nie może być wyższa niż równowartość pieniężna 0,5 dt żyta, ustalona
według średniej ceny skupu żyta, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r.
poz. 624 i 1282), w zależności od rybackiego typu wody i jej położenia.
5. Nie pobiera się opłat za oddanie w użytkowanie następujących części obwodu
rybackiego:
1) obrębu ochronnego;
2) uzupełniającego obwodu rybackiego;
3) wód uznanych za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
6. W przypadku nierealizowania założeń zawartych w operacie rybackim dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie może rozwiązać umowę użytkowania w każdym czasie i bez
odszkodowania.
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- 11 7. W sprawach nieuregulowanych dotyczących użytkowania stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
8. Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwany dalej
„konkursem”, ogłasza i przeprowadza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego

Wody

Polskie,

zapraszając

zainteresowane podmioty do udziału w konkursie.
9. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej
„komisją”.
10. W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby zatrudnione w regionalnym zarządzie
gospodarki

wodnej

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego

Wody

Polskie,

z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych lub na
stanowiskach obsługi.
11. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków
oraz ustala regulamin pracy komisji. Regulamin pracy komisji udostępnia się
oferentom do wglądu w siedzibie regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
12. Członkiem komisji nie może być osoba, która:
1) jest małżonkiem oferenta lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia
włącznie albo jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z oferentem;
2) jest lub była w ostatnich 3 latach pracownikiem, przedstawicielem, pełnomocnikiem,
udziałowcem albo akcjonariuszem oferenta bądź członkiem organizacji społecznej
występującej jako oferent;
3) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
13. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12, dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie dokonuje zmiany w składzie komisji i zarządza powtórzenie czynności
dokonanych przez komisję.
14. Komisja, dokonując oceny ofert, sprawdza:
1) zgodność założeń operatu rybackiego z warunkami korzystania z wód regionu
wodnego obowiązującymi w dniu wywieszenia ogłoszenia o konkursie;
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- 12 2) zgodność rodzaju i wysokości nakładów rzeczowo-finansowych zaproponowanych w
ofercie z rodzajem i wysokością nakładów rzeczowo-finansowych przewidzianych na
zarybienia w operacie rybackim;
3) czy ilość, rodzaj i stan techniczny środków trwałych oraz wyposażenia służącego do
chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
oferenta lub jego pracowników w zakresie rybactwa śródlądowego dają gwarancję
możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki w danym obwodzie rybackim i są
zgodne z typem gospodarki rybackiej określonym w operacie rybackim.
15. W przypadku stwierdzenia, że oferta nie spełnia jednego z warunków dotyczących
zgodności, o których mowa w ust. 14, komisja odrzuca ofertę.
16. Komisja dokonuje oceny następujących elementów oferty:
1) kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
2) wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej;
3) wysokość zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych;
4) gatunki

materiału

zarybieniowego

zaproponowane

w

nakładach

rzeczowo-finansowych.
17. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół wraz z dokumentacją dotyczącą
jego przebiegu i wynikiem konkursu.
18. Przewodniczący komisji w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez komisję uchwały o
wyniku konkursu przekazuje dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protokół, o którym mowa w
ust. 17.
19. Po przekazaniu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protokołu z przebiegu konkursu każdy z
oferentów może zapoznać się w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tym protokołem.
20. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wyniku konkursu oraz protokołu z jego
przebiegu dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia oferentów na piśmie, za
potwierdzeniem odbioru, o wyniku konkursu i o otrzymanej przez nich liczbie
punktów albo o odrzuceniu oferty.
21. Oferent może złożyć do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protest dotyczący wyniku
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20.
22. O złożeniu protestu, o którym mowa w ust. 21, dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki

wodnej

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego

Wody

Polskie

zawiadamia niezwłocznie wszystkich oferentów, których oferty komisja przyjęła do
postępowania konkursowego.
23. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie rozpatruje protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
24. W przypadku uwzględnienia protestu dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od
dnia jego uwzględnienia zarządza ponowne rozpatrzenie ofert przez komisję.
25. Przepisy ust. 20 stosuje się odpowiednio przy powiadamianiu oferentów o wyniku
ponownego rozpatrzenia ofert.
26. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi dotyczące
ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w ust. 8, elementy ofert i sposób ich
oceny, czynności komisji, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha
powierzchni obwodu rybackiego.
27. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 26:
1) kieruje się potrzebą sprawnego przeprowadzenia konkursu, potrzebą wyłonienia
oferenta, którego przygotowanie i doświadczenie zawodowe zapewni realizację zasad
racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim, w
celu utrzymania lub uzyskania dobrego stanu wód obwodu rybackiego;
2) określając

tryb

i

warunki

przeprowadzania

konkursu

ofert,

uwzględni

w szczególności konieczność udostępnienia oferentom informacji w zakresie:
a) rozliczenia obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem użytkowania
oraz nakładów rzeczowych określonych w operacie rybackim,
b) zasad udostępniania wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych oraz
przekazywania danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej,
c) ograniczeń związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pod wodami w obwodzie
rybackim na cele określone w art. 261 ust. 1 ustawy – Prawo wodne oraz potrzeby
zapewnienia kontroli nad prawidłowością przeprowadzanego postępowania w
konkursie ofert;
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rybackiego, uzależni jej wysokość od rybackiego typu wody i jej położenia.
Art. 6e.
1. Następca prawny uprawnionego do rybactwa, któremu oddano w użytkowanie obwód
rybacki, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6d ust. 27, oraz nie był skazany
prawomocnym wyrokiem sądowym na podstawie art. 27 w okresie ostatnich 3 lat,
przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2.
2. Następca prawny, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie, nie później
jednak niż 2 miesiące po zaprzestaniu prowadzenia przez dotychczasowego
uprawnionego do rybactwa gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim, do
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o dokonanie w umowie, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2, zmian w zakresie oznaczenia uprawnionego do rybactwa.>

Art. 15.
[1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, ustanawia
i znosi obwody rybackie.
2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa, w drodze uchwały, z urzędu
albo na wniosek uprawnionego do rybactwa lub właściwego dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej. Obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony albo na
czas określony.]
<1. Wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego, ustanawia i znosi obwody rybackie,
kierując się koniecznością zapewnienia warunków do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej w istniejących obwodach rybackich.
2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa, w drodze uchwały, z
urzędu albo na wniosek uprawnionego do rybactwa lub dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony albo na czas określony.>
2a. W przypadku konieczności zniesienia obwodu rybackiego na wodach objętych formami
ochrony przyrody obwód rybacki znosi się po upływie terminu, na który została zawarta
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zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy.
2b. Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej,
na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i
hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
2c. Obręb hodowlany znosi marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, na
wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa, o
którym mowa w ust. 2b, trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym
działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.
2d. Uchwałę zarządu województwa podjętą w sprawie, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w
sposób zwyczajowo przyjęty oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego wymaga zawarcia
umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa.

<Art. 15a.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa otrzymuje do dnia 31 stycznia roku
następnego informacje z zakresu rybactwa śródlądowego za rok poprzedni,
przekazywane przez następujące organy albo podmioty:
1) w zakresie liczby i powierzchni ustanowionych obwodów rybackich i ich zmiany w
ciągu roku – wojewodowie;
2) w zakresie liczby obwodów rybackich nieoddanych w użytkowanie, przyczyn
nieoddania w użytkowanie oraz okresu, w którym obwody rybackie nie są
użytkowane rybacko – dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
3) w zakresie liczby umów o oddanie w użytkowanie obwodów rybackich zawartych
i rozwiązanych w ciągu roku – dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
4) w zakresie negatywnych ocen użytkowników rybackich dotyczących prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich i działań podjętych w tych
sprawach – marszałkowie województw;
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rybackich – dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6) w zakresie liczby ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów ofert – dyrektorzy
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie;
7) w zakresie liczby protestów zgłoszonych w konkursach ofert, treści tych protestów i
sposobu ich rozstrzygnięcia – dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.>

U S T A W A z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60)

Art. 7a.
1. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi
w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr
podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi
organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu;
6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej,
bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej
bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości,
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dotyczących:
a) granic państwa,
b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:
– zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
– podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
– podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
[–

(1)

podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek

organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych,
urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,]
<– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek
organizacyjnych

administracji

specjalnej,

w

szczególności:

archiwów

państwowych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej, nadleśnictw,
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zarządów zlewni Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, regionalnych zarządów gospodarki
wodnej

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego

Wody

Polskie,

urzędów

morskich,>
c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii
brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej,
d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola
powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
7) (uchylony);
8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami
międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjnotechnicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i
satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji
o terenie;
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osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi
geodetów i kartografów;
11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności
geodezyjnej i kartograficznej;
12) (uchylony);
13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów
realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust.
1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4
ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie
merytorycznym i finansowym w ich realizacji;
14) tworzy, prowadzi i udostępnia:
a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9,
b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu
terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11,
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;
15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa
obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust.
1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące:
a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141),
b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
16) (uchylony);
16a) zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwaną dalej "krajową bazą
GESUT";
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- 19 17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji
i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencji gruntów i
budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych
i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań
tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu;
18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała
z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w
realizacji tych szkoleń;
19) utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające
dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz usług związanych z tymi danymi.
2. Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają przy realizacji
zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa, w
tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000.

U S T A W A z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282)

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)

(12)

grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w

rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym , która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;
1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków
- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające
zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w
przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż
działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z
wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub
przystanią morską;
3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku
publicznego;
4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania,

nauki

i

techniki,

kultury

fizycznej

i

sportu,

z

wyjątkiem

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte
trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
8) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące
bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;
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a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
[b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w
posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016
r. poz. 352);]
< b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów
przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust.
1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. ...);>
9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
11) grunty stanowiące

działki

przyzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I(13) albo II grupy(14),
c) są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i
obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące
infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528), z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub
w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
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późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;
14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek
sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.
2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w
odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 572); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z
późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym
podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające
warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
zakłady aktywności zawodowej;
5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
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prac rozwojowych;
6) (uchylony).
3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty
opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie
innych przepisów niniejszej ustawy.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.
[6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych
dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.]
<6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot
utraconych dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.>
6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
6b. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą
zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 24 U S T A W A z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 1215)

[Art. 3a.
Działania prowadzone na obszarach morskich, w tym których wyłącznym celem jest obrona
lub bezpieczeństwo państwa, przeprowadza się, w stopniu racjonalnym, przy podjęciu
niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska
morskiego, w szczególności zapewniając pobór próbek w punktach pomiarowych
zlokalizowanych na polskich obszarach morskich dla celów monitoringu wód, o którym mowa
w art. 155a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.
469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250).]

<Art. 3a.
Działania prowadzone na obszarach morskich, w tym których wyłącznym celem jest
obrona lub bezpieczeństwo państwa, przeprowadza się, w stopniu racjonalnym, przy
podjęciu niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu
środowiska morskiego, w szczególności zapewniając pobór próbek w punktach
pomiarowych zlokalizowanych na polskich obszarach morskich dla celów monitoringu
wód, o którym mowa w art. 349 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …).>
Art. 4.
Morskimi wodami wewnętrznymi są:
1) część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i
Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra
pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin;
2) część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową morza terytorialnego;
3) część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej
między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie;
4) wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe
urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego;
[5)

wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, a linią podstawową morza terytorialnego.]
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ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne a linią podstawową morza
terytorialnego.>
Art. 23.
1. Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz
określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach.
1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach
wewnętrznych i morzu terytorialnym.
1b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dla przedsięwzięć planowanych,
realizowanych lub eksploatowanych:
a) na obszarze morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych
obszarów nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te
wymagają pozwolenia na budowę,
b) w wyłącznej strefie ekonomicznej;
2) właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego dla przedsięwzięć planowanych,
realizowanych lub eksploatowanych na obszarach morskich wód wewnętrznych lub morza
terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów:
a) został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1,
b) nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te nie
wymagają pozwolenia na budowę.
1c. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na morskich wodach wewnętrznych
lub morzu terytorialnym, a właściwym do wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1,
jest dwóch lub więcej dyrektorów urzędów morskich, pozwolenie wydaje dyrektor urzędu
morskiego, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się większa część przedsięwzięcia.
[2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie
tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej,
wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.]
<2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o
wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki,
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oraz Ministra Obrony Narodowej.>
2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od
dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak
zastrzeżeń.
2b. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku przedsięwzięć
niewymagających pozwolenia na budowę.
3. Odmawia się wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie
spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla:
1) środowiska, zasobów morza lub zasobów podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki
złożami kopalin;
2) interesu gospodarki narodowej;
3) obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
5) bezpiecznego uprawiania rybołówstwa morskiego;
6) bezpieczeństwa lotów statków powietrznych;
7) podwodnego dziedzictwa archeologicznego;
8) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów
mineralnych dna morskiego oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi;
9) realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały
określone.
4. Organy, o których mowa w ust. 2, wskazują na podstawie przepisów odrębnych
wystąpienie zagrożeń, o których mowa w ust. 3, lub szczegółowe warunki i wymagania, o
których mowa w ust. 5.
5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się rodzaj przedsięwzięcia i jego
lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, charakterystyczne
parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z
przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia
lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35
lat.
6a. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot,
któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części
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pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia.
6b. Jeżeli podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8
lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał
pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich
czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę,
termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania
pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 8-letni
termin od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu
stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie.
6c. Jeżeli w ciągu:
1) 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie
zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo
2) 5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte wykorzystywanie sztucznej
wyspy, konstrukcji i urządzeń
- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia.
6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji
stwierdzić dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru
objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzystywanie
sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z warunkami określonymi w
pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2.
6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego
wygaśnięcia organ, który wydał pozwolenie, może nakazać, w drodze decyzji,
podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt
tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych
szkód w środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności.
6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie
zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa
w ust. 6e, prace te mogą być wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu
morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac.
6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były
wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu
udzielono pozwolenia, złożony nie później, niż 120 dni przed upływem terminu
określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.
7. (uchylony).
8. W przypadku nieprzyjęcia planu, o którym mowa w art. 37a, gdy znajduje się on na etapie
opracowywania, postępowanie o wydanie pozwolenia może zostać zawieszone do czasu
przyjęcia planu.
Art. 37.
1. Pas techniczny może być wykorzystywany do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2
pkt 1, za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, wydaną w drodze
decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania.
1a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się
minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii
ochrony niezbędnej dla utrzymania brzegu.
1b. Minimalny poziom bezpieczeństwa brzegu morskiego w pasie technicznym określa się
przez prawdopodobieństwo zdarzenia sztormu na tym obszarze.
1c. Graniczną linię ochrony stanowi linia, poza którą nie dopuszcza się cofania linii brzegu
morskiego.
1d. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu minimalne poziomy bezpieczeństwa
brzegu morskiego, położenie granicznej linii ochrony oraz odcinki linii brzegowej, dla
których zostaną wyznaczone, mając na względzie zagospodarowanie wybrzeża oraz
obszary podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
2. Zabrania się tworzenia obwodów łowieckich na obszarze pasa technicznego.
2a. (5) Zabrania się na obszarze pasa technicznego:
1) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
2) bez zgody, o której mowa w ust. 1:
a) rozpalania ogniska na plaży,
b) używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru;
3) nie będąc do tego upoważnionym, przebywania na terenach (ogrodzonych lub
oznakowanych) objętych pracami hydrotechnicznymi lub pomiarowymi, zagrożonych
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- 29 erozją,

pożarem

i

innymi

zdarzeniami,

w

szczególności

skażeniami,

zanieczyszczeniami lub obecnością niebezpiecznych przedmiotów.
[3. Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu,
zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, a także projekty studium uwarunkowań i
kierunków

zagospodarowania

zagospodarowania

przestrzennego

przestrzennego

i

planów

gminy,

miejscowych

zagospodarowania

planów

przestrzennego

województwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i
przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.]
<3. Pozwolenia wodnoprawne, wnoszenie lub niewnoszenie sprzeciwu od przyjęcia
zgłoszenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie
zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, a także projekty
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania
przestrzennego województwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portów i przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego
urzędu morskiego.>
4. Wszystkie plany i projekty związane z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i
morza terytorialnego są zatwierdzane przez organy administracji morskiej w uzgodnieniu
z właściwymi gminami nadmorskimi.
Art. 37e.
1. Przystępując do sporządzenia projektu planu, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu
morskiego, kolejno:
1) podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora, informacje o:
a) przystąpieniu do sporządzania projektu planu,
b) możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu planu określając formę,
miejsce i termin składania tych uwag i wniosków, nie krótszy niż 60 dni od dnia
podania informacji do publicznej wiadomości;
2) zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu instytucje i
organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu;
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- 30 3) rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 1 lit. b, rozstrzyga o sposobie ich
uwzględnienia w projekcie planu i sporządza wykaz uwag i wniosków złożonych do
projektu planu, w którym umieszcza uwagi i wnioski, wraz ze złożonym opisem
przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3, a także ogólne uzasadnienie
dotyczące sposobu uwzględnienia wniosków do projektu planu;
4) wykłada wykaz, o którym mowa w pkt 3, do publicznego wglądu i udostępnia w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego
dyrektora, do dnia zakończenia wyłożenia projektu planu, o którym mowa w pkt 10,
oraz podaje informacje o tym do publicznej wiadomości, wskazując miejsce jego
wyłożenia;
5) występuje do właściwych organów o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, o którym mowa
w art. 53 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. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250 i
1579);
6) sporządza

projekt

planu,

uwzględniający

w

szczególności

alternatywne

rozmieszczenie wybranych przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem ich rozmieszczenia, i
prognozę oddziaływania na środowisko dla tego projektu;
7) występuje o opinie o projekcie planu do:
a) wojewódzkiego konserwatora zabytków - właściwego w zakresie obszarów objętych
ochroną konserwatorską oraz obszarów proponowanych do objęcia taką ochroną,
b) [dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zakresie:]
<dyrektora

regionalnego

zarządu

gospodarki

wodnej

Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w zakresie:>
– wpływu na obszary szczególnego zagrożenia powodzią z wyłączeniem pasa
technicznego,
– dostosowania ustaleń projektu planu do wymagań wynikających z warunków
korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków
korzystania z wód zlewni,
– zgodności z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
c) ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania stref
ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
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zagospodarowania,
e) organów właściwych w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z ustawą 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, załączając prognozę oddziaływania na
środowisko,
[f) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - w zakresie zgodności z krajowym
programem ochrony wód morskich oraz w zakresie celów środowiskowych dla wód
morskich, ustanowionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne;]
< f)dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – w zakresie zgodności z programem ochrony wód
morskich oraz w zakresie celów środowiskowych dla wód morskich,
ustanowionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne;>
8) uzgadnia projekt planu z:
a) wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu - w zakresie wpływu jego ustaleń na
zagospodarowanie pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i
przystani oraz zagospodarowanie przestrzenne gminy,
b) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w zakresie ustaleń projektu planu,
mogących mieć wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody, na ochronę przyrody
parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu oraz w zakresie ustaleń
projektu planu, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
c)

(7)

Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw: gospodarki,

energii, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, turystyki,
łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie ich
właściwości,
d) marszałkiem województwa - w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonego w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa,
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wpływ na ochronę przyrody parku narodowego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
f) podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej - w zakresie ustaleń projektu planu mogących mieć wpływ na
rozwój portów;
9) podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w pkt 1, w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed dniem wyłożenia projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, informacje o terminie i miejscu
wyłożenia tych dokumentów oraz o możliwości składania w tym terminie uwag i
wniosków do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko dla tego
projektu oraz gromadzi te uwagi i wnioski;
10) wykłada projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres nie
krótszy niż 6 tygodni, a także udostępnia go wraz z prognozą w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora oraz
organizuje w trzecim tygodniu wyłożenia tego projektu dyskusję publiczną nad
przyjętymi w nim rozwiązaniami;
11) rozpatruje złożone uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 9, oraz opinie, o których
mowa w pkt 7, wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z prognozy
oddziaływania na środowisko oraz uwzględnionych opinii i dokonanych uzgodnień, o
których mowa w pkt 7 i 8;
12) ponawia uzgodnienia, o których mowa w pkt 8, w niezbędnym zakresie oraz
sporządza wykaz nieuwzględnionych uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich
nieuwzględnienia;
13) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w
celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami określonymi w
długookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii
rozwoju kraju i innymi strategiami rozwoju;
13a)

przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu
stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz
programami określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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- 33 14) informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku stwierdzenia
możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek
realizacji zamierzeń związanych z ustaleniami planu, o możliwości transgranicznego
oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu i przekazuje mu projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
15) uczestniczy w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko, zgodnie z przepisami działu VI rozdziału 3 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;
16) może ponownie wystąpić o opinie i uzgodnienia, o których mowa w pkt 7, 8 i 13, w
zakresie zmian projektu planu wynikających z przeprowadzonego postępowania w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
17) przedkłada projekt planu wraz z wykazem, o którym mowa w pkt 12, oraz projektem
podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 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, ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia zgodnie z art. 37a
ust. 1.
2. Jeżeli po przedstawieniu projektu planu do przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1 dokonane
zostaną zmiany w projekcie planu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wniosków, może przekazać projekt planu do właściwego
terytorialnie dyrektora urzędu morskiego w celu ponowienia czynności, o których mowa
w ust. 1, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych
czynności jest wyłącznie część projektu planu objęta zmianami.

Art. 42.
1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej
związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi
ustawami.
2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy:
1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
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- 34 1a) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem
zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności
zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
2) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
3) (uchylony);
4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów
mineralnych dna morskiego;
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z
morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym
przepisami prawa geologicznego i górniczego;
6) ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i
przystaniach;
10) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na
budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie
technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich;
10a) (uchylony);
11) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień
ochronnych w pasie technicznym;
11a)

użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie

technicznym;
11b) nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w
tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz
umocnień brzegowych w pasie technicznym;
12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;
12a) wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych;
12b)

prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego;
13) oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich;
14) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie
przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
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- 35 15) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków;
16) sporządzania

planów

zagospodarowania

przestrzennego

morskich

wód

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
17) wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami wprowadzonych do
obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych
jednostek pływających i skuterów wodnych;
18) nadawania nazw statkom morskim;
19) organizacji pilotażu morskiego;
20) budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i
przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na
użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a;
21) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki
narodowej

i

przystaniami

morskimi,

w

których

nie

powołano

podmiotu

zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w
zakresie przewidzianym w tych przepisach;
22) planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21;
23) monitorowania i informowania o ruchu statków;
24) ewidencji ładunków i pasażerów;
(8)

25)

nadzoru nad wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem

morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o
którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);
25a)

(9)

(uchylony);

[26) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad
gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne;
26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed
powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<26)

zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi

oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
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przed powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne;>
27)

(10)

kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa żeglugowego

używanego na statkach;
28)

związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24
listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną
śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L
334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010",
w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym że rozpatrywanie skarg, o których
mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do zadań dyrektora urzędu
morskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5;

29) kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich;
30) nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich
i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
31) opiniowania i uzgadniania:
a) dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
b) realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura
2000
- o których mowa 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;
32) ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w
zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz
z 2016 r. poz. 1330 i 1887).
3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie
współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2.
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zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego.
5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego.
6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy
administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach
odbywają także spotkania doraźne.

U S T A W A z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
1688)
Art. 2.
1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:
1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903,
1250 i 1427) w zakresie:
a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz
przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości
emisji i jej wpływu na stan środowiska,
c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym
stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników
statków żeglugi śródlądowej,
d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
e) przestrzegania

przepisów

o

gospodarce

opakowaniami

oraz

odpadami

opakowaniowymi,
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z niektórymi
fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), oraz z produktami, urządzeniami i
systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te
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przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje,
h) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), w zakresie
wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej
albo

w

zgodach

na

zamierzone

uwolnienie

organizmów

genetycznie

zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym
powstającymi

podczas

zamkniętego

użycia

organizmów

genetycznie

zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów
genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z
wyjątkiem przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),
k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania
przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9,
art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i
1688);
1a) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250);
2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:
a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,
b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego
monitoringu środowiska,
d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu
środowiska,
e) opracowywanie raportów o stanie środowiska,
f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym
koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23
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Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13);
3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania
ze środowiska;
4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich
skutków;
5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
6) wykonywanie zadań 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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, 831, 961 i 1250);
7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów;
10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101);
11) kontrola wyrobów

wprowadzonych do

obrotu lub

oddanych do użytku,

podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
12) wykonywanie zadań z zakresu:
a) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1203),
b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów,

zmieniającego

dyrektywę

1999/45/WE

oraz

uchylającego

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
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93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z
późn. zm.),
c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE
L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),
e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, z późn. zm.)
- w zakresie zagrożeń dla środowiska;
12a) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki
podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L
295 z 12.11.2010, str. 23);
13) wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) w zakresie emisji
gazów cieplarnianych objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów
cieplarnianych z instalacji lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i
art. 88 ust. 1 tej ustawy;
13a) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii
występujących w środowisku;
15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i
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społecznymi;
[17a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);]
<17a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …);>
17b) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do
zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340)
oraz wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność
użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego
dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści
wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str.
59) i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października
2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji,
monitorowania zgodności użytkowników i najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z
20.10.2015, str. 4);
18) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje minister
właściwy do spraw środowiska.
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

U S T A W A z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624)

Art. 24.
1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:
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powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w
rozdziałach 6 lub 8;
2) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub
fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 5 ust. 6, lub innej spółki prawa handlowego, w której Skarb Państwa
lub instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji;
4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu
gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25;
5) przekazania w zarząd;
6) zamiany nieruchomości.
1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania
regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych
związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja
zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji.
3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo
przypadkach odłogowane.
4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze
decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu,
przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się
odpowiednio.
4a. (uchylony).
5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie
przekazać na własność:
1) jednostce samorządu terytorialnego:
a) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966, 1777 i 1250),
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z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.
U. poz. 906, z 2010 r. poz. 996, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 1830),
c) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele
związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań
własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub
rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz;
2) (uchylony);
3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były
pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne o
powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337).
5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż
określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia Agencja występuje
do podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 1 z żądaniem zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1,
natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile
Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia
gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje
prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o
gospodarce nieruchomościami.
5aa. Agencja może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku gdy:
1) nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na inny
cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w ust. 5 pkt 1
lub
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dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i
1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271) nieodpłatnie, albo za odpłatnością stanowiącą
równowartość

poniesionych

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego

udokumentowanych nakładów na przekazaną nieruchomość, lub
3) nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania.
5b. (uchylony).
5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i
wojewódzkie

oraz

zagospodarowania

grunty

przeznaczone

przestrzennego

lub

na

te

studium

cele

w

miejscowym

uwarunkowań

i

planie

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie
przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.
6. Z

zastrzeżeniem

art.

44

ust.

1,

urządzenia,

obiekty

i

sieci:

energetyczne,

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze
umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym
działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych
może nastąpić nieodpłatnie.
7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się
nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego
zarządu wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę
wpisu do księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg
rachunkowych oraz przekazania tych nieruchomości przez Agencję protokołem zdawczoodbiorczym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7a. (uchylony).
7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas
nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego
wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja Prezesa stanowi
podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
jej protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.
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1) zezwoleniu na realizację 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143
oraz z 2016 r. poz. 1250) wydanym na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej
ustawy;
[2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010
r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych wydaną na rzecz regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub
urzędu morskiego.]
<2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie lub urzędu morskiego.>
8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić:
1) warunki i procedurę dokonywania zamiany;
2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny stanowiący
własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników może być
zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie większej jednak niż
dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych;
3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu.

Art. 35.
1. Przekazanie w zarząd nieruchomości Zasobu następuje na czas oznaczony lub
nieoznaczony, w drodze decyzji Prezesa Agencji.
2. Przekazanie w zarząd nieruchomości może nastąpić również na podstawie umowy,
zawartej za zgodą Prezesa Agencji, między jednostkami, o których mowa w art. 34.
Jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot nakładów
poniesionych na budynki i inne części składowe nieruchomości. Wartość nakładów ustala
się na zasadach określonych w art. 30.
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z tytułu wykonywania zarządu nieruchomości opłaty roczne w zależności od sposobu
wykorzystywania tych nieruchomości w wysokości określonej w art. 17b ust. 1.
[3a. Jednostki utrzymujące urządzenia melioracji wodnych podstawowych ponoszą opłaty z
tytułu wykonywania zarządu nieruchomościami rolnymi w części wykorzystywanej do
prowadzenia działalności gospodarczej.]
<3a. Jednostki utrzymujące urządzenia melioracji wodnych ponoszą opłaty z tytułu
wykonywania zarządu nieruchomościami rolnymi w części wykorzystywanej do
prowadzenia działalności gospodarczej.>
4. (uchylony).
5. Opłaty, o których mowa w ust. 3, za dany rok uiszcza się w terminie do 15 lutego
następnego roku.
6. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami znajdującymi się pod drogami
publicznymi i między wałami przeciwpowodziowymi a korytem rzeki.
6a. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
7. Prezes Agencji może, na wniosek właściwego organu administracji rządowej, zwolnić od
opłat z tytułu wykonywania zarządu jednostki wykorzystujące nieruchomości rolne dla
celów ochrony przyrody, innych niż określone w ust. 6, oraz dla celów kultury fizycznej i
wypoczynku, naukowo-badawczych, dydaktycznych i doświadczalnych.
8. Nieruchomość przekazana w zarząd może być za zgodą Prezesa Agencji wynajęta,
wydzierżawiona albo użyczona w drodze umowy zawartej na okres nie dłuższy niż czas,
na który został ustanowiony zarząd.

U S T A W A z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1888, z późn. zm.)
Art. 6.
1. Zwalnia się od podatku:
1) Skarb Państwa;
2) Narodowy Bank Polski;
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4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
4a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
<4c)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z wyłączeniem działalności

gospodarczej, o której mowa w art. 240 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...);>
5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ
administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub
umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej;
6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
8) (uchylony);
9) Agencję Rynku Rolnego;
10)

(11)

fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
10a)

(12)

instytucje wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadające siedzibę w

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie
następujące warunki:
a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
b)

(13)

wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów
uczestnictwa w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
c)

(14)

prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
d) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad
rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
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f) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia
właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te
mają siedzibę;
11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych;
11a) podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów
związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w
którym mają siedzibę,
c) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
d) posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,
e) przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich
lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po
osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego;
12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i 1579);
12a) Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
13) Agencję Nieruchomości Rolnych;
14) (uchylony);
15) Agencję Rezerw Materiałowych;
16) Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
17) Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
18) podmiot zarządzający aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).
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3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia
podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,
do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
państwa, w którym podatnik ma siedzibę.
4. (15) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do instytucji
wspólnego inwestowania:
1) które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu
zamkniętego albo są instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na
podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego
inwestowania typu zamkniętego, lub
2) których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami założycielskimi, nie są oferowane w
drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez
osoby fizyczne wyłącznie w przypadku, gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia
tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro.

U S T A W A z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220,
791 i 1089)
Art. 11d.
1. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w
następstwie zdarzeń, o których mowa w art. 11c ust. 1, operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego podejmuje w
szczególności następujące działania:
1) wydaje wytwórcy polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub
odłączenia od sieci jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej;
2) dokonuje zakupów interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej;
3) wydaje właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub odłączenia od sieci jednostki
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jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną;
4) wydaje właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców końcowych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania lub przerwania zasilania
niezbędnej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na tym
obszarze;
5) po

wyczerpaniu

wszystkich

możliwych

działań

zmierzających

do

pokrycia

zapotrzebowania na energię elektryczną wydaje odbiorcom końcowym, przyłączonym
bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii
elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji należących do tych odbiorców,
zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń;
6) dokonuje zmniejszenia wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.
2. W okresie wykonywania działań, o których mowa w ust. 1, użytkownicy systemu, w tym
odbiorcy energii elektrycznej, są obowiązani stosować się do poleceń operatora systemu
elektroenergetycznego, o ile wykonanie tych poleceń nie stwarza bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia osób.
3. W okresie występowania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
operatorzy

systemu

elektroenergetycznego

mogą

wprowadzać

ograniczenia

w

świadczonych usługach przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie
niezbędnym do usunięcia tego zagrożenia.
4. Operatorzy

systemu

elektroenergetycznego

pokrywają

koszty

poniesione

przez

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w
związku z działaniami, o których mowa w ust. 1.
<4a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego
elektroenergetycznego pokrywa koszty opłaty podwyższonej, o której mowa w art.
280 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), poniesione
przez

przedsiębiorstwa

energetyczne

zajmujące

się

wytwarzaniem

energii

elektrycznej lub ciepła w związku z działaniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.>
5. Koszty poniesione przez operatorów systemu elektroenergetycznego w związku z
działaniami, o których mowa w ust. 1, stanowią koszty uzasadnione działalności, o
których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2.
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poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820)

Art. 2.
Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1061);
2) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700
oraz z 2015 r. poz. 349);
3) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz.
422, 586, 903, 1020 i 1948);
4) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491);
5) ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
[8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.);]
<8) ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...);>
9) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i
1948);
10) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727,
1823, 1920, 1923 i 1948);
11) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz.
1250);
12) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143 oraz z 2016
r. poz. 1250 i 1573);
13) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777
oraz z 2016 r. poz. 1250);
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1202 i 1789).
[Art. 21a.
W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 21, nie wchodzą
grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu ustawy - Prawo wodne.]

<Art. 21a.
W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 21, nie wchodzą:
1) grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz stanowiące własność Skarbu Państwa
urządzenia wodne lub ich części oraz budowle i ich części, o których mowa w art. 216
ust. 5 tej ustawy;
2) grunty zabudowane urządzeniami wodnymi znajdujące się poza linią brzegu oraz
urządzenia wodne lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa, wobec
których prawa właścicielskie wykonują podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1
ustawy, o której mowa w pkt 1.>
Art. 109.
1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa
albo jednostek samorządu terytorialnego;
2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie
od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;
3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na
obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla
której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej
nieruchomości;
4a) nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o
której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
4b) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w
rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
5) (uchylony).
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 53 2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach
miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych do
nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:
1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób
bliskich dla sprzedawcy;
2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między osobami
prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;
3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako
odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;
4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku
zamiany własności nieruchomości;
5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało
ujawnione w księdze wieczystej;
6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych;
7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu partnerowi
prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym;
8) sprzedaż nieruchomości następuje na cele 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 lotniska użytku publicznego;
[9) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych.]
<9) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz stacji radarów
meteorologicznych.>
4. Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
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poz. 888 i 1086)
Art. 9a.
1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
obejmuje sprawy:
1) architektury;
2) budownictwa;
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
5) geodezji i kartografii;
6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;
7) wspierania mieszkalnictwa;
8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;
[9) infrastruktury komunalnej;]
<9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków;>
10) rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
oraz Głównym Geodetą Kraju.
Art. 10a.
1. Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:
1) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi
śródlądowej;
2) ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;
3) przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;
[4) budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych;]
<4) budowy, przebudowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych o
szczególnym znaczeniu transportowym;>
5) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie
międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu;
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państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze żeglugi
śródlądowej, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.
2. Ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej podlegają urzędy żeglugi
śródlądowej.
Art. 11.
1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
[2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu
Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle
oraz urządzenia wodne;
3) utrzymania śródlądowych dróg wodnych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw żeglugi śródlądowej;]
<2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu
Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą
budowle oraz urządzenia wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o
szczególnym znaczeniu transportowym;
3) utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;>
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń
wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących
osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby
hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do
działu[.] <;>
<7) określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.>
[2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej.]
<2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.>
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486, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935)

Art. 12a.
1. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju
województwa, uwzględniając w szczególności:
1) zadania

organów

samorządu

województwa

przy

określaniu

strategii

rozwoju

województwa;
2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12.
2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych w ust. 1 podlega
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
<3. Projekt strategii rozwoju województwa podlega uzgodnieniu z dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu
położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
4. Uzgodnienia projektu strategii z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonuje się w trybie
art. 166 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).>

Art. 14.
1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone
ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) pomocy społecznej;
4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) polityki prorodzinnej;
6) modernizacji terenów wiejskich;
7) zagospodarowania przestrzennego;
8) ochrony środowiska;
[9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia
i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;]
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11) kultury fizycznej i turystyki;
12) ochrony praw konsumentów;
13) obronności;
14) bezpieczeństwa publicznego;
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
15a) działalności w zakresie telekomunikacji;
16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z
zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.
3. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z
2015 r. poz. 1690 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1954)

Art. 42.
1. Śródlądowe drogi wodne dzielą się na klasy.
2. Śródlądowe drogi wodne, w zależności od klasy, dzielą się na drogi wodne o znaczeniu:
1) regionalnym;
2) międzynarodowym.
3. Klasę drogi wodnej określa się:
1) maksymalnymi parametrami statków, jakie mogą być dopuszczone do żeglugi;
2) wielkością minimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami
krzyżującymi się z drogą wodną.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji
śródlądowych dróg wodnych na podstawie kryteriów określonych w ust. 3 oraz dokona
podziału tych dróg wodnych na klasy, określi drogi wodne o znaczeniu regionalnym i
międzynarodowym oraz warunki eksploatacyjne i projektowe dla poszczególnych klas
dróg

wodnych,

z

uwzględnieniem

wiążących

Rzeczpospolitą

międzynarodowych.
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- 58 <Art. 42a.
1. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej opracowuje plan lub program
rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju systemu
transportowego kraju.
2. Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym zawiera:
1) opis istniejącego stanu śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym wymagających przebudowy lub modernizacji wraz z opisem
brakujących odcinków śródlądowych dróg wodnych istotnych dla osiągnięcia celu, o
którym mowa w ust. 1;
2) opis planowanych przedsięwzięć polegających na przebudowie lub modernizacji
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym wraz z opisem
planowanych nowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym;
3) szacunkowe koszty realizacji planowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 2,
wraz z harmonogramem ich realizacji.
3. Zapewniając udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych,
o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. …), w
szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planu lub programu
rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej poda do publicznej wiadomości, na
zasadach i w trybie określonych w przepisach 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. z 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.), w celu zgłaszania uwag:
1) harmonogram prac związanych ze sporządzaniem planu lub programu rozwoju
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, w tym
zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji;
2) projekt planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym
znaczeniu transportowym.
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- 59 4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej zatwierdza plan lub program
rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym po
zakończeniu konsultacji zgodnie z ust. 3.
5. Do aktualizacji planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych
o szczególnym znaczeniu transportowym przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.
6. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytuty badawcze nieodpłatnie
przekazują ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej posiadane dane
niezbędne do opracowania planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.>

Art. 43.
1. Śródlądowe drogi wodne należy utrzymywać w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę
poprzez:
1) należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze oraz
ich właściwą obsługę;
2) systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych odpowiednich do klasy drogi
wodnej;
3) oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych,
przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą
wodną.
1a. W przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w formie partnerstwa publicznoprywatnego, wynagrodzenie partnera prywatnego może w całości pochodzić ze środków
podmiotu publicznego.
2. Szlak żeglowny należy oznakować znakami żeglugowymi pływającymi lub brzegowymi, w
sposób wskazujący przeszkody nawigacyjne i miejsca niebezpieczne dla żeglugi.
3. Zabrania się wykorzystywania znaków nawigacyjnych do cumowania lub przeciągania
statku, jak również ich uszkadzania, przemieszczania, niszczenia bądź czynienia
niezdolnymi do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
[4.

(51)

Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę,

z zastrzeżeniem ust. 5, należy do jednostek organizacyjnych ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej, zwanych dalej "administracją drogi wodnej", działających w tym
zakresie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej.]
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- 60 <4. Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, w stanie zapewniającym
bezpieczną żeglugę, z zastrzeżeniem ust. 5, należy do jednostek organizacyjnych
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.>
<4a. Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę, z zastrzeżeniem ust. 5, należy do
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej oraz dyrektorów urzędów żeglugi
śródlądowej.
4b. Administrację drogi wodnej tworzą:
1) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz dyrektorzy urzędów żeglugi
śródlądowej – w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym
znaczeniu transportowym;
2) jednostki organizacyjne ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – w
odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych niebędących śródlądowymi drogami
wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym.>
5. Oznakowanie nawigacyjne w portach oraz urządzeń, budowli i linii przesyłowych
krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli. Sposób oznakowania należy
uzgodnić z administracją drogi wodnej.
6. Administracja dróg wodnych ogłasza w formie komunikatów w sposób zwyczajowo
przyjęty aktualne warunki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, terminy
otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi oraz wydaje informator o śródlądowych
żeglownych drogach wodnych.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785, 898 i 1089)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) aglomeracji - rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach
administracyjnych;
2) autostradzie - rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o autostradach
płatnych mają zastosowanie do tej drogi;
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- 61 2a) badaniach zanieczyszczenia gleby i ziemi - rozumie się przez to pomiary zawartości
substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz
związane z tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi;
2b) dokumencie referencyjnym BAT - rozumie się przez to dokument, będący wynikiem
wymiany informacji zorganizowanej przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami
dotyczącymi emisji przemysłowych, sporządzony dla określonego rodzaju działalności i
opisujący w szczególności stosowane techniki, aktualne wielkości emisji i zużycia,
techniki uwzględniane przy okazji ustalania najlepszych dostępnych technik, a także
opisujący konkluzje BAT oraz wszelkie nowe techniki;
3) eksploatacji instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub
urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;
4) emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;
4a) granicznych wielkościach emisyjnych - rozumie się przez to najwyższe z określonych w
konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami,
uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej
dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik;
5) hałasie - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz;
5a) historycznym

zanieczyszczeniu

powierzchni

ziemi

-

rozumie

się

przez

to

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub
wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6
pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926), która została
spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat;
6) instalacji - rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których
tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję;
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- 62 7) istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania
instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego
oddziaływania na środowisko;
8) kompensacji przyrodniczej - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w
szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia
równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód
dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów
krajobrazowych;
8a) lotnisku - rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko;
8b) krajowym celu redukcji narażenia - rozumie się przez to procentowe zmniejszenie
krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia
szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w
określonym terminie;
8c) krajowym wskaźniku średniego narażenia - rozumie się przez to średni poziom substancji
w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła
miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach
na terenie całego kraju, wykorzystywany do określenia i dotrzymania krajowego celu
redukcji narażenia oraz dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji;
8d) konkluzji BAT - rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie dokumentu
referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję Europejską, w drodze decyzji,
zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, formułujący wnioski
dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich
przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami,
powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych
przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji;
9) metodyce referencyjnej - rozumie się przez to określoną na podstawie ustawy metodę
pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek,
sposób

interpretacji

uzyskanych

danych,

a

także

metodyki

modelowania

rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku;
10) najlepszych dostępnych technikach - rozumie się przez to najbardziej efektywny i
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 63 który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy
ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na
celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i
oddziaływania na środowisko jako całość, z tym że:
a) technika - oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest
projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,
b) dostępne techniki - oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich
praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów i korzyści, a które to techniki
prowadzący daną działalność może uzyskać,
c) najlepsza technika - oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego
ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości;
10a) obszarze cichym w aglomeracji - rozumie się przez to obszar, na którym nie występują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN;
10b) obszarze cichym poza aglomeracją - rozumie się przez to obszar, który nie jest narażony
na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z
działalności rekreacyjno-wypoczynkowej;
10c) (uchylony);
10d) obszarze tła miejskiego - rozumie się przez to obszar miasta, w którym poziomy
substancji w powietrzu są reprezentatywne dla narażenia ludności zamieszkującej tereny
miejskie na działanie substancji;
11) oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie
ludzi;
11a) (uchylony);
12) odpadach - rozumie się przez to odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954);
13) ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań,
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta
polega w szczególności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego;
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a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we
własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek
samorządu terytorialnego,
b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do
wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony;
15) organie ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do
wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich
właściwości określonej w tytule VII w dziale I;
16) organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizacje społeczne, których
statutowym celem jest ochrona środowiska;
17) PCB - rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;
18) polach elektromagnetycznych - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;
19) (uchylony);
20) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255) oraz przedsiębiorcę
zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska
w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
21) pomiarze - rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy;
22) (uchylony);
23) poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w
których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;
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25) powierzchni ziemi - rozumie się przez to ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody
gruntowe, z tym że:
a) gleba - oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii
organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią
warstwę gleby i podglebie,
b) ziemia - oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głębokości
oddziaływania człowieka,
[c) wody gruntowe - oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 22 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), które
znajdują się w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub
podglebiem;]
< c) wody gruntowe – oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 16 pkt 68 ustawy z
dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …), które znajdują się w strefie
nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem;>
26) powietrzu - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem
wnętrz budynków i miejsc pracy;
26a) poziomie dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB) - rozumie się przez to wartość
poziomu

ciśnienia

akustycznego,

skorygowaną

według

charakterystyki

częstotliwościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą;
27) (uchylony);
28) poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu
w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego
czasu i powierzchni, przy czym:
a) poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym
terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny
jest standardem jakości powietrza,
b) poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym
czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych;
poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego
wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,
c) poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze
stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub
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długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą
ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych;
28a) poziomie informowania - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej
którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na
działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest
natychmiastowa i właściwa informacja;
29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju - rozumie się przez to pozwolenie na
wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1;
30) produkcie - rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację,
urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część;
31) prowadzącym instalację - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie
określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z
wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;
31a) pułapie stężenia ekspozycji - rozumie się przez to poziom substancji w powietrzu
wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, w celu
ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być
osiągnięty w określonym terminie; pułap stężenia ekspozycji jest standardem jakości
powietrza;
31b) remediacji - rozumie się przez to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom
mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich
kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony
przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem
obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania
terenu; remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe
korzyści dla środowiska;
32) równowadze przyrodniczej - rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze
istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody
żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody
nieożywionej;
32a) ruchach masowych ziemi - rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek
działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw
skał, zwietrzeliny i gleby;
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akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki
częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa
średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym
poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską
Normą;
32c) ryzyku - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w
określonym czasie lub w określonej sytuacji;
32d) samooczyszczaniu - rozumie się przez to biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy,
których skutkiem jest ograniczenie ilości, ładunku, stężenia, toksyczności, dostępności
oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przebiegające
samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale których przebieg może być przez człowieka
wspomagany;
33) standardach emisyjnych - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji;
34) standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to poziomy dopuszczalne substancji
lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym
czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;
35) staroście - rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu;
36) substancji - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka;
37) substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo
mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne
lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi,
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją
niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja
powstała w wyniku awarii;
37a) substancji powodującej ryzyko - rozumie się przez to substancję stwarzającą zagrożenie
i mieszaninę stwarzającą zagrożenie, należącą co najmniej do jednej z klas zagrożenia
wymienionych w

częściach 2-5 załącznika

I do rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i
uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), w
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 68 szczególności substancje powodujące ryzyko, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 101a ust. 5 pkt 1;
[38) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625 i 1893),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z
miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych,
baz transportowych oraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady
wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów,
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do
górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu
są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż
łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów,
rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w
poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni
użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;]
<38)

ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu
III rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz w przepisach
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 i
…),
c)

wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz
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prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody
lecznicze i termalne,
d) wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,
e)

wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w
pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z
odwodnienia zakładów górniczych,

f)

wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach
przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj
substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach
wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych
organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub
organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1
ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego
cyklu;>
38a) ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym
składzie pochodzące z tych budynków;
[38b) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie
kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
38c) ściekach przemysłowych - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez
zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a
także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami
kanalizacyjnymi tego zakładu;]
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- 70 <38b) ściekach komunalnych – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi

będącymi

skutkiem

opadów

atmosferycznych,

odprowadzane

urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i
oczyszczania ścieków komunalnych;
38c)

ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów
atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich
mieszaniną

ze

ściekami

innego

podmiotu,

odprowadzane

urządzeniami

kanalizacyjnymi tego zakładu;>
39) środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy
różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi
elementami;
40) terenie zamkniętym - rozumie się przez to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt
budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony
w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60);
41) tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały
zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy;
42) urządzeniu - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki
transportu;
42a) użytkowniku urządzenia - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie
określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie
z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;
43) wielkości emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub
energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w
szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych
odpadach;
44) władającym powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a
jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo
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ujawniony jako władający;
45) właściwym organie Państwowej Straży Pożarnej - rozumie się przez to właściwego
miejscowo ze względu na lokalizację zakładu:
a) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - w sprawach
dotyczących

zakładów

o

zwiększonym

ryzyku

wystąpienia

poważnej

awarii

przemysłowej,
b) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w sprawach dotyczących
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
46) wprowadzaniu ścieków do ziemi - rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków do
gleby;
46a) wskaźniku średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100
tysięcy i aglomeracji - rozumie się przez to średni poziom substancji w powietrzu
wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w
miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach,
wykorzystywany do dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i
dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia;
47) wykorzystywaniu substancji - rozumie się przez to także ich gromadzenie;
47a) wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej - rozumie się przez to
wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60);
48) zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami;
48a) zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej rozumie się przez to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o
których mowa w art. 248 ust. 1;
49) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może
pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi
sposobami korzystania ze środowiska;
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część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośrednio lub pośrednio
działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, takie jak wybuchy wulkanów,
aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, pożary lasów i nieużytków, gwałtowne
wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu cząstek
pochodzenia naturalnego z regionów suchych;
50) zrównoważonym rozwoju - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w
którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów

przyrodniczych,

podstawowych

potrzeb

w

celu

zagwarantowania

poszczególnych

społeczności

możliwości
lub

zaspokajania

obywateli

zarówno

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Art. 4.
1. Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje
korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych
oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie:
1) wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
[2) innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.]
<2) innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.>
2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być,
w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w
szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ
ochrony środowiska.
3. Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy
korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania
pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo
wodne.
Tytuł II
OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA
[Dział III
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Art. 97.
1. Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości
wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności
przez:
1) utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w
przepisach;
2) doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie
jest on osiągnięty.
2. Poziom jakości wód jest określany z uwzględnieniem ilości substancji i energii w wodach
oraz stopnia zdolności funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Art. 98.
1. Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności
na:
1) zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na
obszary ich zasilania;
2) utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.
2. Do celów, o których mowa w ust. 1, tworzy się w szczególności, na zasadach określonych
ustawą - Prawo wodne, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wody podziemne przeznacza się na
zaspokojenie potrzeb bytowych ludzi.
Art. 99.
Organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód
uwzględniające obszary zlewni hydrograficznych.
Art. 100.
1. Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które
ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę
przedsięwzięcia.
2. Jeżeli konieczna jest czasowa zmiana stosunków wodnych, jest ona dopuszczalna wyłącznie
w okresie niezbędnym.
3. Każdy, kto czasowo doprowadził do zmiany stosunków wodnych, jest obowiązany do
podjęcia działań w celu ich przywrócenia, gdy zmiana ta przestanie być niezbędna.
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1. Remediację historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadza się zgodnie z
ustalonym planem remediacji.
2. Władający powierzchnią ziemi lub inny sprawca, obowiązany do przeprowadzenia
remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jest obowiązany do
przedłożenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosku o wydanie decyzji
ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji; do pisemnego
wniosku dołącza się jego zapis w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych.
3. Projekt planu remediacji zawiera informacje o:
1) terenie wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów
działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
2) aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego
terenu;
3) właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie;
4) nazwach substancji powodujących ryzyko, wraz z wynikami badań zanieczyszczenia
gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art.
147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a;
5) nazwach substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do
jakich doprowadzi remediacja;
6) ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
7) budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania
oceny, o której mowa w pkt 6 - jeżeli zachodzi taka potrzeba;
8) planowanym sposobie przeprowadzenia remediacji;
9) planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remediacji;
10) sposobie potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz terminie przedłożenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i
ziemi wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust.
1a.
4. Plan remediacji ustala regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze decyzji
określającej:
1) teren wymagający przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów
działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
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doprowadzi remediacja;
3) sposób przeprowadzenia remediacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji;
5) sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia dokumentacji
z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi
wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.
5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję, o której mowa w ust. 4, po
zasięgnięciu opinii dotyczącej projektu planu remediacji:
1) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - w odniesieniu do oceny
występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi na danym terenie;
2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w odniesieniu do zanieczyszczenia w
ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;
3) dyrektora okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do zanieczyszczenia
spowodowanego ruchem zakładu górniczego;
4) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do zanieczyszczenia
na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe;
5) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do zanieczyszczenia na obszarze parku
narodowego i jego otuliny;
6) [dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej] <dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie >- w
odniesieniu do zanieczyszczenia w strefach ochronnych ujęć wody;
7) starosty - w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne.
6. Jeżeli zanieczyszczenie wystąpiło na terenie, do którego inny sprawca nie posiada tytułu
prawnego, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić wykonanie badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi, a także przeprowadzenie remediacji zgodnie z planem
remediacji ustalonym w drodze decyzji, o której mowa w ust. 4.

Art. 130.
1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów
środowiska może nastąpić przez:
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przyrody;
[2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne;]
3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją.
2. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
w celu ochrony zasobów środowiska na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 134.
Obowiązanymi do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości są:
1) właściwa jednostka samorządu terytorialnego - jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomości nastąpiło w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ
samorządu terytorialnego;
2) reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa - jeżeli ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów,
właściwego ministra albo wojewody;
[3) reprezentowany przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Skarb
Państwa - jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku
wydania przez niego rozporządzenia.]

Art. 173.
Ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapewnia się przez:
1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a
w szczególności:
a) zabezpieczeń akustycznych,
[b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód opadowych do gleby lub
ziemi,]
< b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód opadowych lub
roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do gleby lub ziemi,>
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linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów;
2) właściwą organizację ruchu.
Art. 181.
1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:
1) zintegrowanego;
2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
[3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;]
4) na wytwarzanie odpadów;
5) (uchylony);
6) (uchylony).
1a. Organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym
pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości.
[2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy - Prawo
wodne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się
odpowiednio przepisy art. 187, art. 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 189, art. 193 ust. 2 i art.
198.]
4. Do pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje się art.
11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

[Art. 182.
Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenie wodnoprawne na
pobór wód nie są wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia
zintegrowanego.]
<Art. 182.
Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenie wodnoprawne na
pobór wód oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi nie są wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia
zintegrowanego.>
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1. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w
związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania,
władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.
<1a. Stroną postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego
korzystanie z wód obejmujące pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.>
2. W postępowaniu o wydanie pozwolenia nie stosuje się art. 31 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
2a. W postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowo zbudowanej instalacji,
o wydanie pozwolenia zintegrowanego z odstępstwem, o którym mowa w art. 204 ust. 2
lub w postępowaniu dotyczącym jego zmiany polegającej na udzieleniu takiego
odstępstwa oraz w postępowaniu o wydanie decyzji o wydaniu lub zmianie pozwolenia
zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji stosuje się przepisy art. 44 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. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż prowadzący
instalację stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 187.
1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną
środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w
znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w [art. 181 ust. 1 pkt 1-4] <art.
181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4>, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu
wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
1a. Ustanawiając zabezpieczenie roszczeń, organ ochrony środowiska, o którym mowa w art.
376 pkt 2 i 2b, właściwy do wydania pozwolenia, o którym mowa w [art. 181 ust. 1 pkt
1-4] <art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4>, uzgadnia wysokość tego zabezpieczenia z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
1b. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1a, następuje w formie postanowienia, na które służy
zażalenie.
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gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany
przez organ wydający pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego pozwolenie.
4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie
wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w wyniku niewywiązania się przez
podmiot z obowiązków określonych w pozwoleniu, o którym mowa w [art. 181 ust. 1 pkt
1-4] <art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4>, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje
zobowiązania na rzecz organu wydającego pozwolenie.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając rodzaj i skalę działalności
prowadzonej w instalacjach oraz związane z tym prawdopodobieństwo wystąpienia i
rozmiary potencjalnych szkód w środowisku oraz kierując się potrzebą zapewnienia
pokrycia kosztów działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w środowisku,
może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, w których zabezpieczenie, o
którym mowa w ust. 1, powinno zostać ustanowione.
6. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo
wystąpienia i rozmiary potencjalnych szkód w środowisku oraz kierując się potrzebą
zapewnienia pokrycia kosztów działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w
środowisku, może określić, w drodze rozporządzenia, sposoby określania wysokości
zabezpieczenia roszczeń, w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot
korzystający ze środowiska działalności, wielkości produkcji i parametrów technicznych
instalacji.
Art. 193.
1. Pozwolenie wygasa:
1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
2) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych
powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;
3) na wniosek prowadzącego instalację;
4) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie
dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;
5) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa
lata;
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7) w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok;
8) w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok.
1a. (uchylony).
1b. W przypadku, o którym mowa w art. 191a, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący
instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od
określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja.
[2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenie wodnoprawne na
pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia
zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien
uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie
zintegrowane przed tym terminem.]
<2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, oraz pozwolenia
wodnoprawne na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z
chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać
pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie
zintegrowane przed terminem.>
3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie
pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.
4. (uchylony).
5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym mowa w
art. 189, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków
wynikających z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i
2260), w przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).

Art. 202.
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji
na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz
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technologii.
2. Do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie stosuje się
przepisów art. 224 ust. 3 i 4; dla tych instalacji ustala się w szczególności dopuszczalną
wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:
1) wymienionych w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej - w dokumentach referencyjnych BAT;
2) objętych standardami emisyjnymi.
2a. W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub
pyłów wprowadzanych do powietrza:
1) w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji,
dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów
emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie
został on określony w konkluzjach BAT;
2) z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
3) (uchylony).
3. (uchylony).
4. W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z
odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia
na wytwarzanie odpadów.
5. (uchylony).
[6. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach określonych w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub
podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej
pozwolenia zintegrowanego.]
<6. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, warunki poboru wód
powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na
potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.>
7. W przypadku pozwolenia zintegrowanego nie stosuje się art. 107 § 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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1. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
1a) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12
czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.
U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948);
[2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) pobór wód;]
4) składowanie odpadów.
2. Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków
korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie określonym w ust. 1, a także w
zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.
3. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz
innych ustaw określają odrębne przypadki i zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.
4. Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który rozliczył emisję gazów
cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych nie ponosi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w
zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji.

Art. 274.
1. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy
odpowiednio od:
1) ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
[2) ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy
podziemną, a także od jej przeznaczenia.]
1a. Opłata za korzystanie ze środowiska w przypadku przydzielonych uprawnień do emisji
stanowi iloczyn liczby uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora
albo na rachunek posiadania operatora statków powietrznych w rejestrze Unii, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych, i obowiązującej stawki opłat za wprowadzanie gazów
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przydzielono uprawnienia.
[2. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy, z zastrzeżeniem ust. 4, od rodzaju
substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w wypadku wód
chłodniczych - od temperatury tych wód.
3. Przez substancje zawarte w ściekach rozumie się także substancje wyrażone jako wskaźniki,
o których mowa w art. 295 ust. 1.
4. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy od:
1) wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są
odprowadzane, w odniesieniu do ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
2) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb
innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach
chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w odniesieniu do ścieków, o
których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f i g.]
5. Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych
odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania
odpadów.
5a. Na składowisku odpadów, na którym umieszcza się i z którego wydobywa się odpady
tego samego rodzaju, podstawą do naliczenia opłat jest różnica pomiędzy masą odpadów
umieszczonych na składowisku a masą odpadów wydobytych ze składowiska - w ciągu
roku kalendarzowego; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, to przyjmuje się wartość 0.
6. Wysokość kary zależy odpowiednio od:
[1) ilości, stanu i składu ścieków, procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach oraz
masy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w odprowadzanych
ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa
lub wytworzonego produktu - stosownie do warunków określonych w pozwoleniu;]
2) ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz czasu ich
składowania albo magazynowania;
3) pory doby i wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
[7. Przez skład ścieków rozumie się stężenie zawartych w nich substancji.
8. Przez stan ścieków rozumie się temperaturę, odczyn, poziom sztucznych substancji
promieniotwórczych i stopień rozcieńczenia ścieków eliminujący toksyczne oddziaływanie
ścieków na ryby.]
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1. Jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem
obowiązanym do poniesienia opłat z tytułu:
1) emisji, o których mowa w art. 180 pkt 1-3 - jest prowadzący instalację;
[2) poboru wody - jest użytkownik urządzenia wodnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne.]
2. W razie składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze
środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz
administracyjnych kar pieniężnych, jest, z zastrzeżeniem ust. 3, posiadacz odpadów w
rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.
3. Jeżeli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze
środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest, z
zastrzeżeniem ust. 4, podmiot, który przekazał te odpady.
4. Jeżeli osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie
uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem
korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

Art. 284.
1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty
i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
[2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska
w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub
energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu
przepisów ustawy - Prawo wodne.]
<2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie
substancji lub energii do środowiska.>

Art. 285.
1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze
środowiska miało miejsce.
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marca następnego roku.
[3. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie
2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.]
4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono
odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze
środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.

Art. 286.
1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4,
przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których
mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z
zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
[1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje
informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w
art. 287 ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
1b. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1(15)-3,
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie
przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.]
1c. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają
one z wykazu o wysokości należnych opłat.
2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek
województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w
szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:
[1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów;]
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powietrza oraz składowania odpadów;>
2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) forma wykazu;
2) zawartość wykazu;
3) układ wykazu;
4) wymagane techniki przedkładania wykazu.

Art. 286a.
[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa w art.
286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 7, oraz informacji o korzystaniu ze
środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1, prowadzi
wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art.
287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go, za pośrednictwem
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.]
<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa
w art. 286 ust. 1, oraz informacji o korzystaniu ze środowiska zawartych w
decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1, sporządza raport wojewódzki i
przekazuje go, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.>
1a. W raporcie wojewódzkim, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska uwzględnia informacje na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych
objętych systemem handlu uprawnieniami, określone w zweryfikowanych raportach o
wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 albo art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 12
czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, albo
ostatecznych decyzjach określających szacunkową wielkość emisji, o których mowa w
art. 87 ust. 5 i art. 88 ust. 2 tej ustawy.
2. Zasady gromadzenia informacji dotyczących składowania odpadów określają przepisy
ustawy o odpadach.
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właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także dla właściwego ze względu na
miejsce korzystania ze środowiska wojewody, dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, marszałka województwa, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, służb statystyki publicznej oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 3, jest nieodpłatny.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres
dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie danych
niezbędnych do zarządzania środowiskiem, kierując się potrzebami organów, o których
mowa w ust. 3.]
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu
wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób
jego przekazywania.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostaną ustalone:
1) forma raportu;
2) zawartość raportu;
3) układ raportu;
4) wymagane techniki i termin przekazywania raportu.
[7. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę informacji o korzystaniu
ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wody oraz
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.]
<7. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę informacji o
korzystaniu ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.>
8. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu
zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres
informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej
bazy informacji, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz sposób ich prowadzenia.

Art. 287.
[1. Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku,
ewidencję zawierającą odpowiednio:
1) (uchylony);
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3) informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
4) informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
5) informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów
wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w
obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja
roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego
cyklu produkcyjnego.]
2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Art. 288.
1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego obowiązanym:
1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 2 marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych
ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
2) przedłożył wykaz zwierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane nasuwające
zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie
własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z
wykazu;
3) nie dokonał rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 12
czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie wykazu
prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych, którzy nie dopełnili
obowiązku rozliczenia wielkości emisji, przekazanego przez Krajowy ośrodek
bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:
1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze
środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
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[3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, zawierającą informacje o korzystaniu ze
środowiska przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1(16)-3, marszałek
województwa

przedstawia

niezwłocznie

wojewódzkiemu

inspektorowi

ochrony

środowiska.]
<3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa przedstawia
niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.>

Art. 290.
1. Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą, z zastrzeżeniem art. 291 ust. 1:
1) 273 zł(17) za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
[2) 175 zł(18) za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi;
3) 20 zł(19) za 1 dam3 wód chłodniczych;]
4) 200 zł(20) za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku;
[5) 3 zł(21) za pobór 1 m3 wody podziemnej;
6) 1,50 zł(22) za pobór 1 m3 wody powierzchniowej;
7) 3 zł(23) za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których
mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;
8) 20 zł(24) za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych
organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych
ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit.
g.]
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń:
1) określi jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1;
2) może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:
a) rodzaju gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatury ścieków,
[b) rodzaju ścieków,
c) jakości i rodzaju pobranej wody oraz jej przeznaczenia,]
d) części obszaru kraju,
[e) sposobu zagospodarowania terenu w przypadku stawek opłat za ścieki, o których mowa w
art. 3 pkt 38 lit. c,]
f) rodzaju opłaty,
g) roku obowiązywania stawki opłat.
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[1) wielkość zasobów wodnych możliwych do wykorzystania w poszczególnych dorzeczach
oraz koszt uzyskania wód z tych zasobów, dostępność zasobów środowiska, wymogi
ochrony środowiska i stopień degradacji poszczególnych obszarów i zasobów,
wynikające z dotychczasowych form korzystania ze środowiska;]
[2) uciążliwość gazów, pyłów, substancji lub energii zawartych w ściekach oraz odpadów
dla środowiska;]
<2) uciążliwość gazów, pyłów oraz odpadów dla środowiska;>
[3) potrzebę zapewnienia szczególnej ochrony zasobów wód podziemnych i wód jezior;]
4) możliwości techniczne lub technologiczne oraz ekologiczną lub ekonomiczną
racjonalność odzysku odpadów.
4. (uchylony).

Art. 292.
W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi
opłaty podwyższone o 500% za:
1) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
[2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.]
Tytuł V
ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE
Dział II

[Rozdział 4
Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie
odpadów]
< Przepisy szczególne dotyczące opłat za składowanie odpadów >

[Art. 294.
Zwolniony z opłat jest pobór wody:
1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody;
2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co
najmniej nie gorszej jakości;
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w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem
że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów
chłodzących są zgodne z pozwoleniem;
4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię
wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody
co najmniej nie gorszej jakości;
4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych
przy użyciu płuczki wodnej;
5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że
pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem;
5a) na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych;
6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych;
7) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów
górniczych.
Art. 295.
1. Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi się, z zastrzeżeniem ust. 3-6, za
substancje wyrażone jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i
siarczanów. Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje
opłatę najwyższą.
2. W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych lub komunalnych
innych niż bytowe, do opłaty ustalonej według zasad, o których mowa w ust. 1, dolicza się
opłatę za inne substancje zawarte w ściekach.
3. Opłatę za wprowadzanie wód zasolonych ponosi się za sumę jonów chlorków i siarczanów.
4. Podstawą ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest ilość
substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w
pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot
obowiązany do poniesienia opłaty dysponuje danymi w tym zakresie.
4a. Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f i g, ponosi się:
1) za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a także zawiesiny ogólnej, albo
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łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach
chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 3 pkt 38 lit. g.
5. Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych ponosi się w zależności od ich temperatury.
6. Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c, ponosi się w postaci zryczałtowanej.
7. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się w miejscu wylotu
ścieków z instalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez
podmioty korzystające ze środowiska, z tym że w przypadku wprowadzania wód
chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich
zmieszaniem.
Art. 296.
Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:
1) do ziemi - ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie;
2) do wód lub do ziemi - wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących,
jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C albo naturalnej temperatury wody, w
przypadku gdy jest ona wyższa niż +26°C;
3) do wód lub do ziemi - wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów
w tych wodach nie przekracza 500 mg/l;
4) do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb
łososiowatych, pod warunkiem że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie
przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód;
5) do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli
ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub
tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1500 kg z
jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego
cyklu.]
Art. 298.
1. Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska za:
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ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
[2) przekroczenie określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3,
warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej
redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach
przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub
wytworzonego produktu;
3) przekroczenie określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i
pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody;]
4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów,
wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania lub
magazynowania odpadów;
5) przekroczenie, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu,
o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu.
2. (uchylony).
Art. 300.
1. Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, na podstawie kontroli, o której mowa w art.
299 ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje, [z zastrzeżeniem art.
307, decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej.
2. Wymiar kary biegnącej ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, uwzględniając przekroczenie lub
naruszenie w skali doby.
3. Za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wymiar
kary biegnącej określa się, uwzględniając przekroczenie w skali godziny.
4. W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa się:
1) wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali doby albo
godziny;
2) wymiar kary biegnącej;
3) termin, od którego kara biegnąca będzie naliczana, jako odpowiednio dzień albo pełną
godzinę zakończenia wykonania pomiarów, pobrania próbek albo dokonania innych
ustaleń stanowiących podstawę stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia.
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Jeżeli do dnia zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących podstawę
wymiaru kary albo do dnia zmiany stawek kar, o których mowa w [art. 310 ust. 2 i] art.
311 ust. 2, stwierdzone przekroczenie lub naruszenie nie ustało, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska ustala w drodze decyzji nowy wymiar kary biegnącej, stosując nowe
stawki od dnia ich wprowadzenia.

Art. 305a.
1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie prowadzi wymaganych pomiarów wielkości
emisji, pomiary ciągłe nie są prowadzone przez rok kalendarzowy lub pomiary nasuwają
zastrzeżenia:
1) przekroczenie warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniach, o
których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, lub decyzjach, o których mowa w art. 298 ust. 1
pkt 4, lub decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu stwierdza się, stosując
odpowiednio art. 299-304;
[2) przyjmuje się, że warunki korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi określone w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i
3, dla każdego z pomiarów, o których mowa w zdaniu wstępnym, zostały przekroczone:
a) o 80% - w przypadku składu ścieków,
b) o 10% - w przypadku procentowej redukcji stężeń substancji w oczyszczanych ściekach,
c) w stopniu powodującym zastosowanie maksymalnej stawki kary - w przypadku stanu
ścieków,
d) o 10% - w przypadku ilości odprowadzanych ścieków.]
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie są spełnione warunki prowadzenia
pomiarów, o których mowa w art. 147a, w tym pobierania próbek.

Art. 306.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone:
1) szczegółowe warunki uznawania pomiarów za ciągłe;
2) sposoby ustalania przekroczeń na podstawie wyników ciągłych pomiarów w zakresie:
a) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
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c) emitowania hałasu do środowiska.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone sposoby uzupełniania
brakujących wyników pomiarów.
[Art. 307.
1. Karę za przekroczenie ilości pobranej wody wojewódzki inspektor ochrony środowiska
wymierza, z zastrzeżeniem ust. 4, na podstawie prowadzonych przez podmiot korzystający
ze środowiska pomiarów ilości pobieranej wody, wykonywanych za pomocą przyrządów
spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy - Prawo
o miarach.
2. Przekroczenie ustala się jako ilość wody pobranej z przekroczeniem warunków pozwolenia
za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Jeżeli pobrane z jednego ujęcia ilości wody powodują przekroczenie kilku warunków
pozwolenia, karę ustala się za przekroczenie, które powoduje najwyższy wymiar kary.
4. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie prowadzi pomiarów, o których mowa w ust.
1, do ustalenia przekroczenia przyjmuje się maksymalną techniczną wydajność
eksploatowanych instalacji lub urządzeń do poboru wody, pomnożoną przez ustalony
szacunkowo czas ich wykorzystywania.]

Art. 309.
1. Karę wymierza się w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat:
1) za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
[2) za pobór wód.]
2. Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i sposobów
składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i
sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej
stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

[Art. 310.
1. Górne jednostkowe stawki kar wynoszą, z zastrzeżeniem art. 312:
1) 984 zł(25) - za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:
a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
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c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę
masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu;
1a) 10 zł(26) - za 1 l zawiesiny łatwo opadającej;
2) 10 zł(27) - za 1 m3 ścieków, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego
stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenia, o których mowa w ust. 1;
2) sposób ustalania kary, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej
niż jednego warunku pozwolenia oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań
pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.
3. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:
1) szkodliwość substancji zawartych w ściekach dla środowiska wodnego;
2) wielkość przekroczenia warunków dotyczących stanu ścieków.]

Art. 312.
Do jednostkowych stawek kar, o których mowa w [art. 310 ust. 1 i 2 oraz] art. 311 ust. 1 i 2,
stosuje się odpowiednio art. 291.
Tytuł V
ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE
Dział III
Rozdział 3
[Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu]
< Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
oraz emisję hałasu >

[Art. 314.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 1 pkt 1, przekroczenia:
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promieniotwórczych w ściekach - ustala się na podstawie wyników analizy próbki
ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w
odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut;
2) dozwolonej temperatury oraz dozwolonych wartości odczynu pH ścieków - ustala się,
przyjmując wartość średnią z wielkości przekroczeń stwierdzonych w wyniku trzech
pomiarów, wykonanych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut;
3) dopuszczalnej ilości ścieków - ustala się na podstawie wskazań odpowiednich przyrządów
pomiarowych w okresie doby bezpośrednio poprzedzającej kontrolę, a jeżeli pomiar
ilości odprowadzanych ścieków nie jest prowadzony - na podstawie ilości wody pobranej
lub dostarczonej w okresie doby bezpośrednio poprzedzającej kontrolę albo innych
danych.
2. Podstawę stwierdzenia przekroczenia podlegającego karze może stanowić jeden pomiar,
jeżeli wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi trwa krócej niż jedną godzinę.
3. Zasad ustalania wielkości przekroczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w
przypadku prowadzenia ciągłego pomiaru ilości, stanu lub składu ścieków.
4. Przekroczenie ilości i składu ścieków, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w
ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę
masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu wyraża się
ilością substancji wprowadzanych do wód lub do ziemi.
5. Przekroczenie stanu ścieków wyraża się ilością ścieków wprowadzanych do wód lub do
ziemi.
6. Jeżeli przekroczenie dotyczy średniego dobowego i średniego miesięcznego stężenia
substancji w ściekach albo średniej dobowej i średniej miesięcznej masy substancji
przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub
wytworzonego produktu, karę wymierza się za te przekroczenia w zakresie stężeń i mas
substancji, za które jednostkowe stawki kar są wyższe.]

Art. 317.
1. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej
odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich
uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni
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5 lat od dnia złożenia wniosku.
[1a. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary
pieniężnej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska
obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni
usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym
programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31
grudnia 2018 r.]
2. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, części albo całości
opłaty lub kary.
3. Odroczenie może objąć opłaty najwyżej w części, w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty,
jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał
pozwolenie albo inną wymaganą decyzję.
4. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 [lub 1a].

Art. 318.
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty albo kary powinien zostać złożony do
właściwego organu przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone.
2. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich
uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) wskazanie wysokości opłaty lub kary, o której odroczenie terminu płatności występuje
strona;
2) opis realizowanego przedsięwzięcia;
2a) (uchylony);
3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6
miesięcy.
[3a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, wniosek powinien
zawierać także wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych.]
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planowanych przedsięwzięć, właściwy organ może zażądać dodatkowo przedłożenia
dowodów potwierdzających możliwość finansowania przedsięwzięcia.
5. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłat lub kar określa:
1) opłatę lub karę, której termin płatności został odroczony, oraz jej wysokość;
2) realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie;
3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;
4) termin odroczenia opłaty albo kary.
6. Właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia odroczenia terminu płatności opłaty lub kary,
jeżeli nie są spełnione warunki odroczenia określone ustawą.
6a. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej w
sprawie terminu płatności opłaty albo kary do właściwego powiatu albo gminy, których
dochodów dotyczy odroczenie.
7. W przypadku wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki za zwłokę
na zasadach określonych w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.

[Art. 318a.
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, podmiot korzystający ze
środowiska jest obowiązany do przedkładania organowi właściwemu, nie rzadziej niż raz
na 6 miesięcy, informacji o przebiegu realizacji tego przedsięwzięcia.]
Art. 319.
1. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą
odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, właściwy organ, w
drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu, z zastrzeżeniem ust. 3 [i 3a], odroczonych opłat
albo kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia; jeżeli
odroczenie dotyczy przedsięwzięcia służącego realizacji zadań własnych gminy, do
środków własnych wlicza się także środki pochodzące z budżetu gminy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do kwot pozostających do zapłaty stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczące opłaty
prolongacyjnej.
3. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty albo kary wymierzone w związku ze składowaniem lub
magazynowaniem

odpadów

bez

uzyskania

decyzji
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- 100 prowadzenia składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób
magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków określonych w
decyzji, w razie terminowego zrealizowania przedsięwzięcia właściwy organ stwierdza,
w drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat albo kar.
[3a. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub do
ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsięwzięcia służącego do realizacji
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,
właściwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat.]
4. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą
odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat lub kar, właściwy organ, w
drodze decyzji, orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat albo kar wraz z opłatą
prolongacyjną, o której mowa w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.
5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy przedsięwzięcie, którego
wykonanie zapewniło usunięcie przyczyn wymierzenia kar, zostało zrealizowane przed
wydaniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, decyzji wymierzającej
administracyjną karę pieniężną.
6. Wydanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska decyzji orzekającej o
zmniejszeniu lub umorzeniu kary, w sytuacji, o której mowa w ust. 5, wymaga złożenia
wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przed upływem terminu, w
którym ma być ona uiszczona.
7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do odraczania terminu opłaty za korzystanie ze
środowiska.
Art. 359.
[1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej
ewidencji,
podlega karze grzywny.]
[2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu,
o którym mowa w art. 286.]
<2. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 286, nie dopełnia obowiązku
terminowego przedkładania wykazu
podlega karze grzywny.>
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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;
<2a)

przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań, o którym mowa w

art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
[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;]
<5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących
ochronie środowiska;>
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 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;
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historycznego

związane

z

niepolegającą

zanieczyszczenia

powierzchni

na

samooczyszczaniu

ziemi,

jeżeli

remediacją

obowiązanym

do

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca
powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego;
9b) realizację zadań wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948);
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. z 2016 r. poz. 1752);
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;
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;
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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;
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;
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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;
37a) zadania służące wsparciu polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą,
będące elementami polityki ochrony środowiska i pozostające w kompetencji ministra
właściwego do spraw środowiska;
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 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz.
1920);
41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i
audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
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
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warunkami jej dopuszczalności.

Art. 400b.
[1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6.
2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42.]
<1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-22 i 24-42
oraz art. 410a ust. 4-6.
2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i
24-42.>
2a. Celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest również
tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu
wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym
z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji
określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.
4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji może powierzać wojewódzkim funduszom,
na podstawie porozumień, wykonywanie czynności składających się na realizację zadań,
o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania

emisjami

gazów

cieplarnianych

i

innych

substancji,

ponosząc

odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.
5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres czynności
wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania przez Krajowego
operatora systemu zielonych inwestycji kosztów ponoszonych przez wojewódzkie
fundusze na wykonywanie tych czynności.
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

Funduszu

Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320), oraz może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument
finansowy lub fundusz funduszy, o których mowa w tym rozporządzeniu.
7. Wojewódzkie fundusze mogą pełnić rolę pośredników finansowych, o których mowa w art.
38 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
8. Za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i
1948) Narodowy Fundusz może powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie
porozumień, zadania związane z realizacją krajowego programu operacyjnego w
rozumieniu tej ustawy.
9. Powierzenie wojewódzkim funduszom zadań, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza
odpowiedzialności Narodowego Funduszu za ich realizację.

Art. 400h.
1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy należy odpowiednio:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 107 1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich
funduszy w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek;
3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich
funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość jednostkowa przekracza:
a) w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu - równowartość odpowiednio
kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro,
b) w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu - 0,5% przychodów
uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów
wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i pracowników
Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów wojewódzkich funduszy i
pracowników biur wojewódzkich funduszy;
6) kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich
funduszy;
7) składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań z
działalności:
a) Narodowego Funduszu - ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
b) wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa oraz ministrowi
właściwemu do spraw środowiska;
8) ustalanie zasad i trybu udzielania poręczeń, w tym dopuszczalnej łącznej wysokości
udzielanych poręczeń oraz dopuszczalnej wysokości poręczeń za zobowiązania podmiotu
lub grupy podmiotów, oraz trybu i zasad pobierania opłat prowizyjnych od poręczeń.
1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy także:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu

do spraw środowiska oraz ministrowi

właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii
działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
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wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok objęty
tą strategią;
3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze
wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30
września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią;
[4) uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o
których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez
wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych programów
Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów
priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;]
<4) uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych,
o których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych
przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych
programów Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy
programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają
uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;>
5) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;
6) uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym;
7) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania
dotacji;
8) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli
zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1 000 000 euro;
9) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania
obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wnoszenia
udziałów do spółek;
10)

(47)

dokonywanie wyboru firmy audytorskiej.

3. (uchylony).
4. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy także:
1) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania wojewódzkich funduszy, wynikających ze
wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z
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objęty tymi strategiami;
2) uchwalanie planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego
roku, na rok następny, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów
programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz strategii działania wojewódzkich
funduszy i wojewódzkich programów ochrony środowiska;
[3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć
priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w
zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć
dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego;]
<3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć
priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego
Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki
wodnej na terenie regionu wodnego;>
4) uchwalanie rocznych planów finansowych;
5) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania
dotacji;
5a) zatwierdzanie wniosków zarządu wojewódzkiego funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli
zobowiązanie z tego tytułu przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez ten fundusz
w roku poprzednim;
6)

(48)

dokonywanie wyboru firmy audytorskiej;

7) zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania lub
zbywania nieruchomości.
5. Dopuszczalna łączna wysokość udzielanych poręczeń nie może być wyższa niż 60%
wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewódzkiego
funduszu.
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może przekroczyć 20% wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu
albo wojewódzkiego funduszu.

Art. 40l.
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
<1a. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat za wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 268 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz wpływy z opłat podwyższonych, o których
mowa w art. 280 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b tej ustawy.>
2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa
w zakresie określonym w odrębnych ustawach.
5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody
z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych
funduszy.
6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także:
1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1;
1a) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a;
2) wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
2a) wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których mowa
w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
[3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;]
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wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220);

4a) wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o
efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831);
4b) wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925,
1579 i 2260);
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7a) kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 ust. 4a;
8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej;
8a) środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie art.
19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255) w wykonaniu obowiązku
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
8b) wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
11) wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z
wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
11a) wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
11b) (uchylony);
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czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz.
1048 oraz z 2016 r. poz. 1948);
13) (uchylony);
13a) wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803);
14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138).
7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z
ochroną środowiska.
8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także:
1) (uchylony);
2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art.
9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920).

Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.
2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju;
2) (uchylony);
3) finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze.
2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora
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3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i
likwidacji zakładów górniczych.
[4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których
mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów,
przeznacza się na:
1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów
wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych
dróg wodnych.]
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4-4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie:
1) poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
2) przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130);
3) rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub
przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na:
a) nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
b) nabycie

stacji

redukcyjno-gazowych

umożliwiających

przyłączenie

instalacji

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego;
4) rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
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energii z tych źródeł, w szczególności na:
a) promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii
lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach,
b) opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii
elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania energii
wytwarzanej w tych instalacjach;
6) realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego
funkcjonowania

i

rozwoju

sektora

energetycznego,

wynikających

z

zasady

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa;
7) projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa
dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
8) przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z
funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej
gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7 i 7a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12 i 13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi
tych przychodów, przeznacza się na:
1) dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami,
zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną;
2) (uchylony);
2a) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w zakresie
przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
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a) gospodarowania odpadami 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,
b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej
Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem
odpadów,
c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b;
5) 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.
9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów
działań krótkoterminowych;
2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych;
3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu.
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o
których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra
właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw
środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14
ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.
13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są
przeznaczone na wspieranie rozwoju:
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szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co
najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych
lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), a w przypadku zastosowania ich w
instalacjach przemysłowych co najmniej 70%;
2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające
minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji
Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne
dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła
zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 301 z
20.11.2007, str. 14, z późn. zm.);
3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania słonecznego,
wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach europejskich, w
tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu etykietami
energetycznymi.
14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do
mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w
szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie
międzynarodowym.
Art. 403.
[1. Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42
w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.
402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z
tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w
wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.
402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z
tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.]
<1. Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w wysokości nie
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5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu
tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie
określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w
wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w
art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o
nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.>
3. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2,
odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może
polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
5. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności
kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w
sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo
rada powiatu w drodze uchwały.
6. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy
zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy
dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z
uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa
Unii Europejskiej.
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- 118 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 238)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) gmina - także związek międzygminny i porozumienie międzygminne;
2) niezbędne przychody - wartość przychodów w danym roku obrachunkowym,
zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i
zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem
wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz osiągnięcie zysku;
3) odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
3a) osoba korzystająca z lokalu - osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę
korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;
4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju
działalność;
5) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości
gruntowej;
6) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za
wodomierzem głównym;
7) sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
[8) ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi:
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- 119 a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625 i 1893),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z
miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych,
baz transportowych oraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady
wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów,
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do
górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu
są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż
łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów,
rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w
poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni
użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;]
<8) ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu
III rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) oraz w
przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r.
poz. 668 i …),
c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz
odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania,
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody
lecznicze i termalne,
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e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w
pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z
odwodnienia zakładów górniczych,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach
przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj
substancji zawartych w tych wodach przekraczają wartości ustalone w warunkach
wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych
organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub
organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1
ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego
cyklu;>
9) ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
użyteczności

publicznej,

powstające

w

wyniku

ludzkiego

metabolizmu

lub

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z
tych budynków;
[10) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania
ścieków komunalnych;
11) ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową,
przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze
ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;]
<10)

ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem
opadów atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 121 11) ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi
lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku
z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową,
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;>
12) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;
13) taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorców wyodrębnionych na podstawie
charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu
rozliczeń za świadczone usługi;
14) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
15) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
16) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,
urządzenia regulujące ciśnienie wody;
17) właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego;
18) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:
a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania
żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest
dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia,
przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
19) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym;
20) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegającą na odprowadzaniu i
oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
21) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i
dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 122 -

Art. 9.
[1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych

przeznaczonych

do

odprowadzania

wód

opadowych,

a

także

wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.]
<1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub
roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania
tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji
sanitarnej.>
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży,
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie
rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic,
lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze
poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu,
trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny,
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,
obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na
choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej
kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych
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kontroli

przestrzegania

warunków

wprowadzania

ścieków

do

urządzeń

kanalizacyjnych.
Art. 11.
[Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym
dopuszczalne

wartości

wskaźników

zanieczyszczeń

w

ściekach

przemysłowych

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i
jakości ścieków, biorąc pod uwagę:]
< Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń

w

ściekach

przemysłowych

wprowadzanych

do

urządzeń

kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków, biorąc
pod uwagę:>
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2) ochronę konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych;
3) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechanicznobiologiczne procesy oczyszczania;
4) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzane ścieki
komunalne, a w szczególności spełnienie wymagań jakościowych odnoszących się do
tych ścieków;
5) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków
obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 12.
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Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.]
<1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy
Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

na

zasadach

określonych

w

przepisach

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 12b.>
2. Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym
systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję
Sanitarną.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
< Art. 12a. 1. Udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, o którym
mowa w art. 12 ust. 4, powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym
wydaniu normy PN-EN ISO/IEC-17025.
2. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane każdego roku przez
właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora
sanitarnego na podstawie:
1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium
w zakresie pobierania próbek wody;
2) wykazu

badań

prowadzonych

przez

laboratorium,

charakterystyki

metod

badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań, o których mowa
w ust. 3;
3) zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od
dnia wystąpienia o zatwierdzenie.
3. Określa się dwustopniowy system zapewnienia jakości prowadzonych badań,
obejmujący kontrolę jakości wyników badań:
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2) zewnętrzną, realizowaną przez udział w badaniach biegłości.
4. W przypadku zmiany wydania normy PN-EN ISO/IEC-17025 zatwierdzenie,
o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane zgodnie z normą obowiązującą
w momencie wykonywania badań biegłości.
5. Organizator badań biegłości powinien postępować zgodnie z wymaganiami zawartymi
w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17043.
6. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może
dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust.
4, w zakresie zgodności systemu jakości prowadzonych badań z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC-17025.

Art. 12b.
1. Główny Inspektor Sanitarny w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w
art. 12 ust. 1, publikuje co 3 lata sprawozdanie z badania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera zestawienie co najmniej wszystkich
poszczególnych dostaw wody przekraczających średnio 1000 m3 dziennie lub
umożliwiających zaopatrzenie w wodę ponad 5000 osób i obejmuje okres 3 lat
kalendarzowych.
Art. 12c.
1. Dopuszcza się stosowanie metody alternatywnej w zakresie badania wody
przeznaczonej

do

spożycia

przez

ludzi

w

przypadku

udokumentowania

równoważności wyników badania wody przeprowadzonego metodą alternatywną
z wynikami badania wody przeprowadzonego metodą referencyjną.
2. Uznanie metody alternatywnej w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi za równoważną z metodą referencyjną następuje zgodnie z aktualnym
wydaniem normy PN-EN ISO 17994.
3. Badania równoważności metody alternatywnej dokonuje się w krajowych
laboratoriach akredytowanych.
4. Dokumentacja badań równoważności metody alternatywnej jest przedkładana
instytutowi badawczemu wykonującemu zadania z zakresu zdrowia publicznego, w
celu sprawdzenia jej kompletności i poprawności w odniesieniu do wymagań
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wymagania określonego w ust. 3.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia po uzyskaniu pozytywnej oceny instytutu, o
której mowa w ust. 4, przedstawia Komisji Europejskiej informacje dotyczące
metody oraz jej równoważności wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 4.>

Art. 17.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie

przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjnego

ubiegającego

się

o

zezwolenie, jego siedzibę i adres;
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej
wnioskodawcy;
5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz
ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
8)

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile
przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
[2. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579).]
<2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).>
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1. [Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
sposoby określania taryf, w tym:]
< Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:>
1) kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
2) alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
3) kryteria różnicowania cen i stawek opłat.
2. [Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1,
bierze pod uwagę:]
<Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, wydając rozporządzenie, o którym
mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:>
1) przy ustalaniu niezbędnych przychodów:
a) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym amortyzację lub wartość umorzenia,
b) raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji),
c) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
d) rezerwy na należności nieregularne,
e) marżę zysku przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym
wzrostem cen,
f) koszty zakupu wody lub koszty wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
g) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) przy ustalaniu alokacji kosztów:
a) podział kosztów planowanych w czasie obowiązywania taryf na poszczególne taryfowe
grupy odbiorców,
b) przypisanie kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do poszczególnych
taryfowych grup odbiorców,
c) możliwość wyodrębniania kosztów i ich właściwej alokacji;
3) przy różnicowaniu cen i stawek opłat:
a) średniodobową i maksymalną wielkość zużycia wody i ilość wprowadzanych ścieków,
b) taryfowe grupy odbiorców,
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Art. 25.
[Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz niezbędny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, biorąc pod uwagę:]
< Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych
w uzasadnieniu taryf, biorąc pod uwagę:>
1) zestawienie cen i stawek opłat;
2) kalkulację opłat;
3) plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
4) informacje finansowe zawierające sprawozdania finansowe.
Art. 27.
1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
[2. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki
prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, biorąc pod uwagę wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla
poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody
w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług
oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw
domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach.]
<2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,
warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, biorąc pod uwagę wyposażenie nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,
przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią
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uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia
wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej
działalności w miastach i na wsiach.>
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub
określonej w umowie.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych
zasobów naturalnych kraju (Dz. U. poz. 1051 oraz z 2003 r. poz. 1068

Art. 1.
Do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się:
[1)

(1)

wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z

których te cieki biorą początek, w kanałach, w jeziorach i zbiornikach wodnych o ciągłym
dopływie w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz.
1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),]
<1) wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z
których te cieki biorą początek, w kanałach, w jeziorach i w zbiornikach wodnych
o ciągłym dopływie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …),>
2) wody polskich obszarów morskich wraz z pasmem nadbrzeżnym i ich naturalnymi
zasobami żywymi i mineralnymi, a także zasobami naturalnymi dna i wnętrza ziemi
znajdującego się w granicach tych obszarów w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991
r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32,
poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr
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poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321),
3) lasy państwowe,
4) złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z
1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268),
5) zasoby przyrodnicze parków narodowych.

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067)
Art. 13d.
1. W celu umożliwienia odbudowy na obszarach innych niż objęte aktami prawa
miejscowego, o których mowa w art. 13a i 13c, obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi, rada gminy może uchwalić miejscowy plan
odbudowy obiektów budowlanych, zwany dalej "miejscowym planem odbudowy".
Miejscowy plan odbudowy jest aktem prawa miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt miejscowego planu odbudowy,
zawierający część tekstową i graficzną.
3. Miejscowy plan odbudowy określa granice zewnętrzne gruntów przeznaczonych do
odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia
ziemi oraz ustala:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady i warunki wydzielania nowych działek budowlanych;
3) sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu;
4) linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych i wskaźniki intensywności zabudowy;
5) zasady przebudowy lub budowy obiektów liniowych, które należą do zadań własnych
gminy;
6) sposób zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odprowadzania ścieków;
7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
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lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali odpowiedniej dla zobrazowania
struktury własnościowej terenu.
5. Sporządzenie projektu miejscowego planu odbudowy powierza się osobie, o której mowa
w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904).
6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię w sprawie projektu miejscowego
planu odbudowy do:
1) właściwego

wojewódzkiego

konserwatora

zabytków

-

w

zakresie

zasad

zagospodarowania obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, a także ujętych
w gminnej ewidencji zabytków;
2) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
3) starosty w zakresie:
a) zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
których występują te ruchy,
b) ochrony gruntów rolnych,
c) zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji drogi powiatowej i decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych;
4) [dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej] < dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie>w zakresie dostosowania ustaleń projektu miejscowego planu odbudowy do wymagań
wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały
sporządzone, warunków korzystania z wód zlewni, a także w zakresie zagospodarowania
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, stref ochronnych ujęć wody oraz
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
5) właściwego organu do spraw ochrony przyrody - w zakresie zagospodarowania obszarów,
w przypadku występujących na terenie gminy: parku narodowego, parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, wraz z ich
otulinami i korytarzami ekologicznymi;
6) właściwego organu nadzoru górniczego - w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych;
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udokumentowanych bądź potwierdzonych wstępnymi badaniami i informacjami
zamieszczonymi na mapach geologicznych złóż kopalin oraz wód podziemnych;
8) ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania stref ochronnych
uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
9) właściwego zarządcy drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa
drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę;
10) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w zakresie uwzględnienia w
projekcie miejscowego planu odbudowy wymagań higienicznych i zdrowotnych,
wynikających z ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko, jeżeli sporządzenie
prognozy było wymagane przepisami odrębnymi;
11) wojewody, marszałka województwa oraz starosty - w zakresie odpowiednich zadań
rządowych i samorządowych, wynikających w szczególności z planu zagospodarowania
przestrzennego województwa;
12) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa - w
zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań wynikających z potrzeb obronności i
bezpieczeństwa państwa oraz właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej - w
zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań wynikających z potrzeb
bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
13) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w zakresie
działań, których skutki mogą dotyczyć Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej, o
których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady;
14) wojewody - w zakresie zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji lub o
zezwoleniu na realizację inwestycji: drogi krajowej lub wojewódzkiej, linii kolejowej o
znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego, przedsięwzięcia EURO 2012, regionalnej sieci szerokopasmowej oraz
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
15) właściwego zarządcy linii kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym - jeżeli sposób zagospodarowania przyległego pasa
gruntu wzdłuż linii kolejowej lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch
kolejowy lub samą linię kolejową;
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7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię do ministra właściwego do spraw
administracji publicznej w zakresie określenia kwoty partycypacji z rezerwy celowej
budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
wydatkach związanych z realizacją obiektów liniowych, należących do zadań własnych
gminy, oraz wywłaszczeń gruntów objętych miejscowym planem odbudowy, określonych
w załączniku, o którym mowa w ust. 10.
8. Organy, o których mowa w ust. 6, są obowiązane do wyrażenia opinii w sprawie projektu
miejscowego planu odbudowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia im projektu, a organ,
o którym mowa w ust. 7 - w terminie 21 dni od dnia doręczenia załącznika, o którym
mowa w ust. 10. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza brak uwag i zastrzeżeń do
projektu.
9. Do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, objętych miejscowym planem odbudowy
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695 oraz z 2016 r. poz. 904).
10. W załączniku do projektu miejscowego planu odbudowy określa się nakłady finansowe na
jego realizację, w szczególności wydatki na wykup gruntów, wywłaszczenia, wydatki na
realizację obiektów liniowych, objętych tym planem, które należą do zadań własnych
gminy, z podziałem na źródła ich finansowania.
11. Wydatki, o których mowa w ust. 10, uwzględnia się w uchwałach budżetowych gminy na
kolejne lata realizacji ustaleń miejscowego planu odbudowy oraz w wieloletniej prognozie
finansowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
12. Po zaopiniowaniu projektu miejscowego planu odbudowy w trybie, o którym mowa w ust.
6 i 7, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykłada go do wglądu w siedzibie gminy na
okres 21 dni. Informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu do wglądu podaje się do
wiadomości w formie ogłoszenia w siedzibie gminy, zamieszcza się w lokalnej prasie
codziennej oraz w formie ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, a także umieszcza się
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, na 7 dni przed wyłożeniem projektu.
13. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu w okresie jego wyłożenia do
wglądu.
14. Miejscowy plan odbudowy uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o:
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2) sposobie realizacji ustalonych w miejscowym planie odbudowy inwestycji z zakresu
obiektów liniowych, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, w tym wykupu i wywłaszczenia gruntów niezbędnych do ich realizacji,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
15. Część tekstowa miejscowego planu odbudowy stanowi treść uchwały, część graficzna
oraz wymagane rozstrzygnięcia, w tym załącznik, o którym mowa w ust. 10, stanowią
załączniki do uchwały.
16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę, o której mowa w
ust. 14, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, w celu oceny
zgodności z przepisami prawa uchwały w sprawie miejscowego planu odbudowy i
procedury jego sporządzenia.
17. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy obowiązuje od
dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073)
[Art. 11.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do sporządzania studium, 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
studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie
krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
3) (uchylony);
4) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając
ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
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niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań
rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistycznoarchitektonicznej opinię o projekcie studium;
6) występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego
zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z
zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego i
z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art.
48 ust. 1, oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
a) starosty powiatowego,
b) gmin sąsiednich,
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego,
pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych,
g) właściwego organu administracji geologicznej,
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony
uzdrowiskowej,
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
k) (uchylona),
l) 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,
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zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
m) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego
wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do
publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co
najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym
projekcie studium rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia studium;
12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych
uwag, o których mowa w pkt 11.]
< Art. 11.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzania studium, 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 studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków
dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2)

zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania

studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
3)

sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1,

uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
związku metropolitalnego; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 137 województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w
art. 48 ust. 1;
4)

uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji

urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;
5)

występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie

jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z
zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku
metropolitalnego, z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o
których mowa w art. 48 ust. 1, i z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań
przyjętych w projekcie studium do:
a)

starosty powiatowego,

b)

gmin sąsiednich,

c)

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

d)

właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

e)

dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
f)

właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów

górniczych,
g)

właściwego organu administracji geologicznej,

h)

ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów

ochrony uzdrowiskowej,
i)

regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

j)

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,
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nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej

i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub
tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
k)

właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

6)

wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

7)

ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do

publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten
projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy
na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad
przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;
8)

wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne

i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia studium;
9)

przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą

nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 8.>

Art. 12.
[1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag,
o których mowa w art. 11 pkt 12. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.]
<1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia
uwag, o których mowa w art. 11 pkt 9. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu
studium.>
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu
studium wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, oraz dokumentacją prac
planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
3. Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając
studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o
znaczeniu

krajowym,

wojewódzkim

i

metropolitalnym,

ujętych

w

planie

zagospodarowania przestrzennego województwa, w programach, o których mowa w art.
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przestrzennego

związku

metropolitalnego,

wojewoda,

po

podjęciu

czynności

zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków
wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub
jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu
wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę
dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości
realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.
Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, koszty sporządzenia planu ponosi w całości gmina,
której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze.

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,
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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 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,
– operatora

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego

w

zakresie

sposobu

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi
istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne
napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV, 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,
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zagospodarowania terenu,
– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o
którym mowa w art. 38a, 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,
– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego,
o którym mowa w art. 38a,
– dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania
terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 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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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. 23.
Organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości
rzeczowej i miejscowej są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio
projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii,
składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.]
< Art. 23.
Organy, o których mowa w art. 11 pkt 4 i 5 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej
właściwości rzeczowej i miejscowej są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu
odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na
wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.>

Art. 24.
[1. Organy, o których mowa w art. 11 pkt 6 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości
rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt
studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106
Kodeksu postępowania administracyjnego.]
<1. Organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej
właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt,
odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje
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administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), przy czym uzgodnienia projektu
planu miejscowego z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym
zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).>
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za uzgodniony projekt studium albo
projekt planu miejscowego w przypadku, w którym organy, o których mowa w ust. 1, nie
określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić.

Art. 25.
[1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień albo
przedstawienia opinii przez organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6,
nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo
projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.]
<1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień albo
przedstawienia opinii przez organy, o których mowa w art. 11 pkt 4 i 5 oraz art. 17
pkt 6, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu
studium albo projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.>
1a. Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1,
wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii albo dokonanie
uzgodnienia.
2. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, w terminie,
o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem
lub zaopiniowaniem projektu.
Art. 36.
1. (1) Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z
nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo
użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:
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2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli treść planu miejscowego powodująca skutek, o
którym mowa w ust. 1, nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społecznogospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z:
1) uwarunkowań

hydrologicznych,

geologicznych,

geomorfologicznych

lub

przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń,
określonych na podstawie przepisów odrębnych;
2) decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych
przez inne niż organy gminy, organy administracji publicznej lub Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
3) zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych
w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich
podstawie.>
2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze
zaoferowania

przez

gminę

właścicielowi

albo

użytkownikowi

wieczystemu

nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.
3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość
nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę
nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy
odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie,
określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest
dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu
wartości nieruchomości.
4a. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia
przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na
następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i
715) albo przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju
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z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(2) (Dz. U. z
2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624). W przypadku zbycia przez następcę
nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy o opłacie, o której mowa w ust. 4,
stosuje się odpowiednio.
5. W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w
części lub w całości, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo opłata, o której
mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego
właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady
gminy w sprawie planu miejscowego w części lub w całości gmina może żądać od
aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości zwrotu kwoty
stanowiącej równowartość wypłaconego odszkodowania.

Art. 37.
1.

(3)

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.
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- 146 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.
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,
następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią
inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub wykupie nieruchomości
właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki
ustawowe za opóźnienie.
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.]
<11. Wartość nieruchomości określa się na podstawie:
1) w sytuacji gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego dla terenów dotychczas
nieobjętych takim planem albo nieobjętych obowiązującym w dniu uchwalenia tego
planu planem miejscowym niemożliwe lub istotnie ograniczone stało się dalsze
faktyczne użytkowanie terenu i gruntu w sposób zgodny z mającym miejsce w dniu
uchwalenia planu miejscowego faktycznym użytkowaniem – wyłącznie faktycznego
użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie
planu miejscowego dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych;
2) w sytuacji gdy na skutek zmiany planu miejscowego lub uchwalenia planu
miejscowego dla terenu objętego obowiązującym w dniu uchwalenia tego planu
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dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone –
dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z planu miejscowego, który jest
zmieniany lub uchylany.>
<12. 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, o ile przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej.>

Art. 37o.
1. Związek metropolitalny sporządza ramowe studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, dla całego obszaru
metropolitalnego, zwane dalej "studium metropolitalnym", uwzględniając ustalenia planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. Studium metropolitalne określa:
1) zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych z podziałem na
klasy i kategorie, infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu
publicznego o znaczeniu metropolitalnym;
2) zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i
regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, mających znaczenie dla całości obszaru
metropolitalnego, w szczególności w odniesieniu do sposobów realizacji infrastruktury
technicznej;
3) ustalenia wynikające z zasad rozwoju i ochrony obszarów, o których mowa w pkt 1 i 2,
położonych w granicach obszaru metropolitalnego;
4) maksymalne powierzchnie przeznaczone pod zabudowę, z podziałem na rodzaje
zabudowy oraz gminy.
3. Określając ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się potrzeby i możliwości
rozwojowe obszaru metropolitalnego, uwzględniające w szczególności:
1) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne;
2) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające migracje w ramach obszaru
metropolitalnego;
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komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących
realizacji zadań własnych odpowiednio tych jednostek;
4) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
4. Dokonując bilansu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie.
5. Ustalenia studium metropolitalnego, o których mowa w ust. 2, obejmują jedynie elementy
niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do
związku, ze względu na spójność przestrzenną i społeczno-gospodarczą obszaru
metropolitalnego.
6. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4, są wiążące dla wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta przy sporządzaniu studium.
7. Studium metropolitalne nie jest aktem prawa miejscowego.
[8. Do studium metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 7, art. 11-13,
art. 15 ust. 1, art. 20, art. 21, art. 23-28, art. 30 i art. 32-33, przy czym:
1)

opinia o projekcie studium metropolitalnego, o której mowa w art. 11 pkt 5, jest
wyrażana przez właściwe komisje urbanistyczno-architektoniczne gmin wchodzących w
skład związku metropolitalnego;

2) wyłożenia, o którym mowa w art. 11 pkt 10, dokonuje się w każdej z gmin wchodzących w
skład związku metropolitalnego.]
<8. Do studium metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 7, art. 11–
13, art. 15 ust. 1, art. 20, art. 21, art. 23–28, art. 30 i art. 32–33, przy czym:
1) opinia o projekcie studium metropolitalnego, o której mowa w art. 11 pkt 4, jest
wyrażana przez właściwe komisje urbanistyczno-architektoniczne gmin wchodzących w
skład związku metropolitalnego;
2) wyłożenia, o którym mowa w art. 11 pkt 7, dokonuje się w każdej z gmin
wchodzących w skład związku metropolitalnego.>

Art. 41.
1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu
zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno:
1) ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach
powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały o
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wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące 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) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;
4) sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko;
5) uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie
planu;
<5a)

występuje o uzgodnienie projektu planu z dyrektorem regionalnego zarządu

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;>
6) występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do
wojewody, zarządów powiatów, zarządów związków metropolitalnych, wójtów,
burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz
rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach przyległych
do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi w przepisach
odrębnych;
6a) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego
zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;
7) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu
stwierdzenia jego zgodności z programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1;
8) przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia.
2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego
województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-26, z wyjątkiem terminu
dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii, który nie powinien być krótszy niż 40 dni
od dnia udostępnienia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Art. 53.
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony
zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
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których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w
postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora.
3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z
przepisów odrębnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z:
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych
formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
5) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych
złóż kopalin i wód podziemnych;
5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach
parku i jego otuliny;
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w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo
samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art.
48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które
utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo
samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art.
39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust.
1;
[11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:
a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego
organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej,
b) obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), w zakresie warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu;]
<11)

ministrem

właściwym

do

spraw

gospodarki

wodnej

albo

dyrektorem

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w odniesieniu do:
a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania
którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
b) obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;>
12) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony
środowiska - w odniesieniu do:
a) lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska,
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ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
c) nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.
5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania
administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku
niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia
wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji
na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących
realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48,
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie
zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie
ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję
wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia.
5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których
przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą 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 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), w trakcie której uzgodniono
realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której
mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za
uzgodnienie decyzji.
<5d. Uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, z dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach, o których
mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dokonuje
się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 tej ustawy.>
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odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego,
jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Art. 64.
[1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje się
odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.]
<1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3–5a i 5d, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje
się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.>
2. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków
zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży.

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z
późn. zm.)
Art. 9o.
1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich
Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.", lub właściwej jednostki
samorządu terytorialnego.
2. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996), zwanej dalej "Kodeksem
postępowania administracyjnego", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w
przepisach prawa, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14
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rozpoznania.
3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności:
1) mapę w skali co najmniej 1:5000, przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej,
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych,
opracowaną z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w razie jej braku - innej mapy
sytuacyjno-wysokościowej w tej samej skali, zaś dla terenów zamkniętych z
wykorzystaniem treści mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu
terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o
których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271);
3) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
3a) wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zawierający oznaczenia działek według
katastru nieruchomości lub map z projektami podziału nieruchomości oraz powierzchnie
tych działek;
4) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960),
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do morskich portów i przystani
wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
[d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do
inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia
powodzią,]
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Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505),
g) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań
rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o
których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych
aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
h) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury,
i) właściwego zarządcy drogi publicznej - w odniesieniu do drogi publicznej, która krzyżuje
się z linią kolejową,
j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do projektowanej linii
kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana w
obszarze kolejowym jego linii.
4. Właściwy organ, na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
wydaje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako
brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
[5. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.]
<5. Z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b, opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują
uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane
odrębnymi przepisami.>
<5a. Wojewoda uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej
z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
5b. Uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, o
którym mowa w ust. 5a, dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ust.
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dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W przypadku
niezajęcia stanowiska przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we wskazanym terminie
uzgodnienie uznaje się za dokonane.
5c. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o uzgodnieniu projektu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej są wnioskodawca oraz inwestor.>
6. Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze
nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w
drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na
przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu
wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
6a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy
właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do
spadku, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w drodze obwieszczenia w
urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii
kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz
urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
8. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna.
10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe
Spółkę Akcyjną, zwane dalej "PKP S.A.", w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A.
na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
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11. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości innej
niż wymieniona w ust. 8, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nabywca i zbywca są
zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub
użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania
powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub
użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania na
podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
12. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, w odniesieniu do
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej
decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące
się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego
zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej.
13. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia
sprzeciwu od zgłoszenia.
14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu
publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek
którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej.
Art. 9 ya.
1. W przypadku gdy realizacja inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez tereny wód
płynących bądź dróg publicznych, PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu
terytorialnego są uprawnione do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji.
2. Decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, o której mowa w art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z
późn. zm.), wydaje zarządca drogi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
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wykonalności decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego wydaje się
niezwłocznie.
[4. PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego nie później niż w terminie 30 dni przed
planowanym zajęciem terenu wód płynących uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia
z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i
1250) zakres, warunki i termin tego zajęcia.]
<4. PLK S.A. albo jednostka samorządu terytorialnego nie później niż w terminie 30 dni
przed planowanym zajęciem terenu wód płynących uzgadnia, w drodze pisemnego
porozumienia z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zakres, warunki i termin tego zajęcia.>
5. W przypadku gdy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej został nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się
niezwłocznie.
6. Za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa w ust. 1, przysługuje od PLK S.A.
albo jednostki samorządu terytorialnego odszkodowanie, ustalone na zasadach
wynikających z Kodeksu cywilnego.

Art. 9ae.
Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o
pozwoleniu na budowę linii kolejowej od spełnienia świadczeń lub warunków
nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami.

<Art. 9af.
Jeżeli realizacja inwestycji kolejowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie
stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 18
lipca 2017 r. – Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których
mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby
i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.>
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inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250)

Art. 11d.
1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w
szczególności:
1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie
terenu;
2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami;
3a) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
3b) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
6) (uchylony)
7) (uchylony)
7a) w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych;
8) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
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inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią,]
< d)

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie
urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub
robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,>
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów
leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów
Państwowych,
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury
chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego
zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o
wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.
[4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego,
odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W sprawach dotyczących
wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642). Dla ustalenia stanu
prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się
według katastru nieruchomości.]
<4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
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stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia
18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...). Dla ustalenia stanu prawnego
nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 18 lipca
2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się
według katastru nieruchomości.>
5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy,
właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o
wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o
którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze
właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe
strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie
powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w
urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych
urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze
nieruchomości jest skuteczne.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości;
2) informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.
7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu
do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i
gminnych wysyłają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie wnioskodawcy.
8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją,
a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
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nieważna.
Art. 20a.
1. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź
tereny linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia
tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.
[2. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem
terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą
infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, zakres, warunki i termin zajęcia tego
terenu.]
<2. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym
zajęciem terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego
porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi podmiotami,
o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.>
3. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany
rygor natychmiastowej wykonalności, porozumienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera się
niezwłocznie.
4. Za szkody powstałe w wyniku działań, o których mowa w ust. 1, przysługuje
odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
5. Do zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany właściwy zarządca
drogi.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i
2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074)

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
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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;
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;
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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 2013 r.
poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250);
2e) krajobraz - krajobraz w rozumieniu art. 2 pkt 16e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250
i 1579);
2f) krajobraz kulturowy - krajobraz kulturowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z
późn. zm.);
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;
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;
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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;
13a) oś widokowa - wyobrażalna prosta kierująca wzrok na charakterystyczne elementy
zagospodarowania terenu lub terenów;
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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 2015 r. poz. 469, z późn. zm.);]
<16a) rzeka – każdy ciek naturalny w rozumieniu art. 16 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …);>
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;
17b) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym - siedlisko przyrodnicze zagrożone
zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę
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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 urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami
funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w
szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne,
jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom
kolejowym oraz obiektom 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 przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetycznowidokowe 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 art. 2 pkt 16f ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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;
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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;
26a) drzewo - wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo
zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek
okresie podczas rozwoju rośliny;
26b) krzew - wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych
pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
26c) wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych,
wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy
budowlanej;
26d) złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w
wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
26e) żywotność drzewa lub krzewu - prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych
drzewa lub krzewu;
27) zadrzewienie - pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w
rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z
2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020 i 1948) lub plantacją, wraz z terenem, na którym
występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
27a) plantacja - uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha,
założoną w celu produkcyjnym;
28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech
fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej
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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
przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami
obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej.

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;
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:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
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- 170 [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]
<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. 389 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 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.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 171 1b. W parku krajobrazowym zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym
znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w planie ochrony dla parku
krajobrazowego.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1-1b, nie dotyczą:
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, 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 i krajobraz parku
krajobrazowego.
3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie
zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2f.
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. 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
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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) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
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]
<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. 389 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne>
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
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- 173 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. 1-1b, 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.
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.
3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie
zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2f.
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w ust. 1 pkt 8 i 9, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie
zagospodarowania i użytkowania terenu.

Art. 118.
1. Zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga prowadzenie, na
obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w
obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, następujących działań:
[1) wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<1) wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
2) melioracji wodnych;
3) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach
szczególnego korzystania z wód;
4) innych niż wymienione w pkt 1-3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić
warunki wodne lub wodno-glebowe.
2. W zgłoszeniu określa się:
1) lokalizację, rodzaj, zakres, sposób i termin prowadzenia działań, o których mowa w ust. 1;
[2) w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe - także termin i zakres działań objętych zgłoszeniem,
prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie.]
<2) w przypadku działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r.
– Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe – także termin i zakres działań objętych
zgłoszeniem, prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie.>
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
w stosunku do których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, do
zgłoszenia należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. W przypadku gdy działania, o których mowa w ust. 1, wykraczają poza obszar jednego
województwa, zgłoszenia dokonuje się regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, na
którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym mają być
prowadzone te działania.
5. Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia
wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli
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działań, o których mowa w ust. 1.
6. Do prowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, można przystąpić:
1) jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony
środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu;
2) nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, a ta decyzja nie została wydana;
2) prowadzenie działań objętych zgłoszeniem narusza przepisy dotyczące form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, lub obrębów ochronnych
wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
8. W decyzji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska może
nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli
prowadzenie działań, o których mowa w ust. 1, może:
1) naruszać przepisy dotyczące form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5 i 7-9, lub obrębów ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
2) spowodować pogorszenie stanu środowiska, a w szczególności może znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów chronionych, naruszać zakazy w nich
obowiązujące, lub znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, chronione
gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska.
9. Jeżeli prowadzenie działań, o których mowa w ust. 1, może znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydając decyzję, o której
mowa w ust. 6 pkt 1, w której nałożył obowiązek uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia działań, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz nakłada obowiązek przedłożenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Przepisy art. 97 ust. 3 i 4 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 stosuje się odpowiednio.

Art. 118a.
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nałożono na podstawie art. 118 ust. 8, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są wymagane - przed
rozpoczęciem prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 ust. 1.
2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań zawiera w szczególności:
1) miejsce prowadzenia działań;
2) rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
3) termin prowadzenia działań;
4) propozycję warunków prowadzenia działań;
5) uzasadnienie prowadzenia działań;
6) w przypadku prowadzenia działań w obwodzie rybackim - wskazanie użytkownika tego
obwodu.
3. Jeżeli zakres działań, o których mowa w art. 118 ust. 1, obejmuje czynności podlegające
zakazom określonym w art. 51 ust. 1 lub art. 52 ust. 1, wniosek zawiera także informacje
określone w art. 56 ust. 6.
4. Do wniosku dołącza się:
1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru
gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym prowadzone będą działania, o
których mowa w art. 118 ust. 1;
[2) w przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 - mapę zawierającą
informacje z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
o której mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<2) w przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 – mapę zawierającą
informacje z ewidencji melioracji wodnych, o której mowa w art. 196 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
3) w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 9 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000.
5. W decyzji o warunkach prowadzenia działań określa się:
1) miejsce prowadzenia działań;
2) rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
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przyrodniczych, a także zapobiegania lub ograniczania oddziaływania planowanych
działań na środowisko przyrodnicze;
4) termin prowadzenia działań.
6. Jeżeli wnioskowany zakres lub sposób prowadzenia działań, o których mowa w art. 118
ust. 1, powodowałby znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszarów
chronionych, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, lub
ich siedliska, którego nie można wyeliminować lub istotnie ograniczyć przez określenie
warunków ich prowadzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska może, za zgodą
wnioskodawcy, określić inny od wnioskowanego zakres lub sposób prowadzenia tych
działań. W przypadku braku zgody wnioskodawcy regionalny dyrektor ochrony
środowiska odmawia wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań.
7. Jeżeli stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska przeprowadza taką ocenę
przed wydaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań. Przepisy działu V rozdziału 5
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 stosuje się odpowiednio.
8. Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa w art.
56 ust. 1, wymaga uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Do
uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego.
9. Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa w art.
56 ust. 2b, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska. Do
uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego.
10. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań jest
wnioskodawca, właściciel wody, użytkownik obwodu rybackiego i właściciele
nieruchomości objętych działaniami, o których mowa w art. 118 ust. 1.
11. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.
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środowiska.
13. W przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1, wykraczających poza obszar
jednego województwa decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje regionalny
dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa
część terenu, na którym mają być prowadzone te działania, w porozumieniu z właściwymi
regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.

Art. 118b.
Przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do:
1) działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
2) rozbiórki i modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów, prowadzonych
zgodnie z zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, lub zarządzeniem,
wydanym na podstawie art. 56a;
[3) usuwania drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z
decyzją wydaną na podstawie art. 88l ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne;]
4) [działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
obejmujących:]
< działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, obejmujących:>
a) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych w terminie
od dnia 15 sierpnia do końca lutego,
b) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód
powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, poza obszarami
Natura 2000, w których przedmiotem ochrony jest siedlisko przyrodnicze nizinne i
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26,
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ust. 1 pkt 3, i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, porastających dno oraz brzegi
śródlądowych wód powierzchniowych,
d) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich
zabudowę biologiczną, realizowane w terminie do 2 lat od momentu ich powstania,
e) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających
swobodny przepływ wód,
f) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody budowli regulacyjnych
oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli lub urządzeń wodnych.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz.
1448 i 1856, z 2015 r. poz. 1240 oraz z 2016 r. poz. 1948)

Art. 30.
[1.

(6)

W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach programów, o których mowa w

art. 8 ust. 1, współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych oraz projektów
w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności, beneficjent może uzyskać
dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa, jeżeli przewidują to odpowiednio
programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, albo strategia wykorzystania Funduszy
Spójności, w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, albo wynika to z
przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.
100), ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) lub ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).]
<1. W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1, współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych oraz
projektów w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności, beneficjent może
uzyskać dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa, jeżeli przewidują to
odpowiednio programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–3, albo strategia
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ust. 1 pkt 7, albo wynika to z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o
finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. poz. 2251, z 2007 r. poz.
136, z 2009 r. poz. 100 oraz z 2017 r. poz. 191), ustawy z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1057), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1727, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz.
…).>
2. Przyznanie środków z budżetu państwa na uzupełnienie wkładu własnego jest dokonywane
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych(7).

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017
r. poz. 1149)
Art. 4.
1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:
1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków wojewódzkich w
zakresie realizowanych przez nie zadań;
2) przygotowuje

i

przekazuje

ośrodkom

wojewódzkim

materiały

informacyjne

i

szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i
produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4) prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich:
a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem
integracji z Unią Europejską,
b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;
5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich;
6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa
rolniczego;
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zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez ośrodki
wojewódzkie;
9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.
1a. Centrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach
określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli w
zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz
przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną
akredytacją.
2. Ośrodki wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:
1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w
szczególności w zakresie:
a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolnospożywczego,
b) rozwiązywania

problemów

technologicznych

i

organizacyjno-ekonomicznych

gospodarstw rolnych,
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rolnictwa ekologicznego,
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub
zagranicznych,
h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich
przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,
i) zarządzania gospodarstwem rolnym,
j) promocji produktów lokalnych i regionalnych;<,>
< k)

zaleceń zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o którym mowa

w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...);>
2) prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej;
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innych mieszkańców obszarów wiejskich;
4) udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie
sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1 lit.
g;
5) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz
gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;
6) mogą

prowadzić

doświadczalnictwo

odmianowe

w

ramach

porejestrowego

doświadczalnictwa odmianowego;
7) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska;
8) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
9) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję wsi
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
10) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych oraz
programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;
11) prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i
funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w pracy
doradczej.
3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o
których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie.
4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie
wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia:
a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach
rolnych,
b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub
ekologicznych,
c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach
przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
d) działalności:
– wydawniczej,
– poligraficznej,
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– hotelarskiej i gastronomicznej,
– szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,
e) gospodarki pasiecznej;
2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
3) organizacji

targów,

wystaw,

pokazów,

konferencji

i

innych

przedsięwzięć

upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących
produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
4) sporządzania:
a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,
d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
e) planów rolno-środowiskowych,
f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub
planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o
przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
6) objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).
5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,
samodzielnie.
Art. 5.
1. Ośrodki wojewódzkie realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego:
1) zgodnie z przygotowanymi sposobami działania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;
2) uwzględniając kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalanych przez właściwe organy samorządu
terytorialnego.
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1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2) Agencją Rynku Rolnego;
3) Agencją Nieruchomości Rolnych;
4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
5) bankami, w szczególności bankami spółdzielczymi, bankami zrzeszającymi banki
spółdzielcze oraz izbą gospodarczą zrzeszającą banki spółdzielcze;
6) izbami rolniczymi oraz Krajową Radą Izb Rolniczych;
[7) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej;]
<7) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;>
8) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z
potrzeb lokalnego rynku pracy;
9) lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości;
10) szkołami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi(1) i placówkami
naukowymi Polskiej Akademii Nauk;
11) organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego;
12) związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;
13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami
wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich;
14) środkami masowego przekazu.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 oraz z
2017 r. poz. 624 i 1273)
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA

Część Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej
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2. Inne czynności kierownika urzędu stanu
cywilnego

84 zł
11 zł

1) sporządzenie aktu
urodzenia lub zgonu
2) przyjęcie oświadczenia
o uznaniu ojcostwa lub
oświadczeń małżonków, że
dziecko będzie nosiło takie
samo nazwisko, jakie nosi
albo nosiłoby ich wspólne
dziecko

3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Protokół zawierający ostatnią wolę
spadkodawcy, sporządzony przez osoby
wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu

22 zł

cywilnego
6. (uchylony)
7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia
(imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
8. Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

37 zł

107 zł

9. Przeniesienie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu na

56 zł

rzecz innej osoby
9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz.
290, 961, 1165 i 1250), od którego
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

- 1 zł za każdy przyjęcie zgłoszenia
m2

dotyczącego budynku

niemieszkalnej zniszczonego lub
powierzchni

uszkodzonego wskutek

użytkowej

działalności spowodowanej

- nie więcej niż ruchem zakładu górniczego
539 zł
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budowy sieci, o których mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra,

2143 zł

2) o długości do 1 kilometra

105 zł

- od którego właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu
przyjęcie zgłoszenia
9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego

dotyczącego budynku

przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 50% stawki

zniszczonego lub

2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

określonej w

uszkodzonego wskutek

Prawo budowlane, od którego właściwy

ust. 9a

działalności spowodowanej

organ nie wniósł sprzeciwu

ruchem zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych

9d. Przyjęcie zawiadomienia o
zakończeniu budowy dotyczącego:
1) warsztatów rzemieślniczych, stacji
obsługi pojazdów, myjni samochodowych,

przyjęcie zawiadomienia

garaży do pięciu stanowisk włącznie,
placów składowych, postojowych i

25% stawki

parkingów oraz obiektów magazynowych określonej w
będących budynkami składowymi,

części III ust. 9

chłodniami, hangarami i wiatami -

pkt 1 lit. a

przeznaczonych na prowadzenie

budowy obiektu
budowlanego zniszczonego
lub uszkodzonego wskutek
działalności spowodowanej
ruchem zakładu górniczego

działalności gospodarczej innej niż

lub klęsk żywiołowych

rolnicza i leśna
2) placów składowych, postojowych i

dotyczącego zakończenia

25% stawki

parkingów oraz obiektów magazynowych określonej w
będących budynkami składowymi,

części III ust. 9

chłodniami, hangarami i wiatami -

pkt 1 lit. b
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gospodarstwie rolnym
3) budynków kolejowych, takich jak:

25% stawki

nastawnie, podstacje trakcyjne,

określonej w

lokomotywownie, wagonownie, strażnice części III ust. 9
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego
4) stawów rybnych
- od którego właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu

pkt 1 lit. c
25% stawki
określonej w
części III ust. 9
pkt 1 lit. e

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł
11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na
budowę lub decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych na rzecz

90 zł

innego podmiotu
11a. Decyzja o przeniesieniu na rzecz
innego podmiotu praw i obowiązków
wynikających ze zgłoszenia dotyczącego
robót budowlanych, o których mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b

90 zł

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, od którego właściwy organ
nie wniósł sprzeciwu
12. (uchylony)
13. Przyjęcie wymaganego przepisami o
ochronie środowiska zgłoszenia instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia,

120 zł

mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko
14. Wymagane przepisami o ochronie
środowiska:
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bezpieczeństwie
2) zatwierdzenie zmian w raporcie o
bezpieczeństwie
15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego w podatku akcyzowym

1069 zł

214 zł

170 zł

16. Potwierdzenie zarejestrowania
podatnika podatku od towarów i usług
jako podatnika VAT czynnego lub

170 zł

podatnika VAT zwolnionego
17. Zgoda wydawana przez organ
podatkowy na podstawie przepisów prawa 30 zł
podatkowego
18. (uchylony)
19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26 zł
20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)

98 zł

21. Przedłużenie terminu ważności lub
zmiana warunków przyrzeczenia wydania 44 zł
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
22. Wydanie duplikatu zezwolenia
(pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia
wydania zezwolenia (pozwolenia,

24 zł

koncesji)
23. (uchylony)
23a. Wydanie informacji o nadaniu
numeru identyfikacji podatkowej
podmiotowi, o którego numer

21 zł

identyfikacji podatkowej wystąpiono
24. Wydanie duplikatu książeczki

28 zł
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25. (uchylony)
26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa
polskiego
27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub
utratę obywatelstwa polskiego

219 zł

58 zł

28. Dokonanie wpisu zaproszenia
cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej 27 zł
Polskiej do ewidencji zaproszeń
29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa
przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru
przedstawicielstw przedsiębiorców

1000 zł

zagranicznych
30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu
statku rybackiego do rejestru statków

200 zł

rybackich
31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany
wpisu w rejestrze statków rybackich

100 zł

32. (uchylony)
33. (uchylony)
34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych

110 zł
zmiana wpisu do rejestru

35. Zmiana wpisu do rejestru agentów

agentów

ubezpieczeniowych:

ubezpieczeniowych
obejmująca:

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek
zakładu ubezpieczeń w związku z
zawarciem umowy agencyjnej z agentem
ubezpieczeniowym, który został wpisany

110 zł
55 zł
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osobistego lub innego

zakładu ubezpieczeń

dokumentu

2) pozostałe zmiany

potwierdzającego
tożsamość, adres
zamieszkania, numer
identyfikacji podatkowej
(NIP), numer w rejestrze
przedsiębiorców, firmę
przedsiębiorcy, pod którą
wykonywana jest
działalność gospodarcza,
siedzibę i adres - w
przypadku agenta
ubezpieczeniowego
będącego osobą fizyczną
2) nazwę podmiotu lub
firmę, siedzibę i adres,
numer w rejestrze
przedsiębiorców - w
przypadku agenta
ubezpieczeniowego
będącego osobą prawną
lub jednostką
organizacyjną
nieposiadającą osobowości
prawnej
3) imiona i nazwisko,
numer PESEL lub, gdy ten
nie został nadany, numer
paszportu, dowodu
osobistego lub innego
dokumentu
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tożsamość, adres
zamieszkania - w
przypadku osób
fizycznych, przy pomocy
których agent
ubezpieczeniowy
wykonuje czynności
agencyjne
4) numer polisy
potwierdzającej zawarcie
umowy obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej, datę
obowiązywania tej umowy
ubezpieczenia oraz nazwę
zakładu ubezpieczeń, z
którym zawarto tę umowę w przypadku agenta
ubezpieczeniowego
działającego na rzecz
więcej niż jednego zakładu
ubezpieczeń w zakresie
tego samego działu
ubezpieczeń, zgodnie z
załącznikiem do ustawy z
dnia 11 września 2015 r. o
działalności
ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz. U.
poz. 1844 oraz z 2016 r.
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5) wykreślenie agenta
ubezpieczeniowego na
wniosek zakładu
ubezpieczeń
1) dokonanie wpisu do
36. Dokonanie wpisu do rejestru

rejestru podmiotów

działalności regulowanej:

prowadzących agencje
zatrudnienia
2) dokonanie wpisu do

1) podmiotu wykonującego działalność na
podstawie przepisów o ruchu drogowym

rejestru działalności
412 zł

regulowanej podmiotu
produkującego tablice
rejestracyjne

2) podmiotu wykonującego działalność w
zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowego

11 610 zł

b) wyrobu alkoholu etylowego, w
przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje
roczną wielkość produkcji do 10 000

1005 zł

litrów 100% alkoholu
c) oczyszczania alkoholu etylowego

11 610 zł

d) skażania alkoholu etylowego

11 610 zł

e) odwadniania alkoholu etylowego
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden
rodzaj działalności, opłatę skarbową

11 610 zł

pobiera się od każdego z nich
3) podmiotu wykonującego działalność w
zakresie wytwarzania wyrobów

11 610 zł

tytoniowych
4) podmiotu wykonującego działalność w
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a) wyrobu napojów spirytusowych

11 610 zł

b) rozlewu napojów spirytusowych

11 610 zł

c) wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych, w przypadku gdy
przedsiębiorca zadeklaruje roczną
wielkość produkcji do 10 000 litrów 100%
alkoholu

1005 zł

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden
rodzaj działalności, opłatę skarbową
pobiera się od każdego z nich
5) podmiotu wykonującego działalność
kantorową

1087 zł

6) podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą na podstawie przepisów o
usługach turystycznych w zakresie
organizowania imprez turystycznych oraz 514 zł
pośredniczenia na zlecenie klientów w
zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych
7) (uchylony)
8) podmiotu wykonującego działalność na
podstawie przepisów o środkach ochrony
roślin w zakresie:
a) wprowadzania środków ochrony roślin
do obrotu lub konfekcjonowania tych

1135 zł

środków
b) potwierdzania sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania

220 zł

środków ochrony roślin
c) prowadzenia szkoleń w zakresie

616 zł
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9) podmiotu wykonującego działalność na
podstawie ustawy - Prawo pocztowe

412 zł

9a) podmiotu wykonującego działalność
na podstawie ustawy o utrzymaniu

50 zł

czystości i porządku w gminach
10) podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą niewymienioną w niniejszym 616 zł
ustępie
36a. Dokonanie wpisu do rejestru
podmiotów niebędących przedsiębiorcami
w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, podmiotu
wykonującego działalność na podstawie
przepisów o środkach ochrony roślin w
zakresie:
1) potwierdzania sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania

220 zł

środków ochrony roślin
2) prowadzenia szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin

616 zł

36b. Decyzja w sprawie udzielenia
upoważnienia do prowadzenia badań
skuteczności działania środka ochrony

5000 zł

roślin
36c. Zmiana zakresu udzielonego
upoważnienia do prowadzenia badań
skuteczności działania środków ochrony

1000 zł

roślin
36d. Decyzja w sprawie udzielenia
upoważnienia do opracowywania oceny

1000 zł
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środkach ochrony roślin
36e. Zmiana zakresu udzielonego
upoważnienia do opracowywania oceny
lub uwag w rozumieniu przepisów o

500 zł

środkach ochrony roślin
zmiany wpisu do rejestru

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności

podmiotów prowadzących

regulowanej, jeżeli:

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu
działalności

agencje zatrudnienia
50% stawek
określonych od
wpisu

2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa

100% stawek

w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj

określonych od

działalności

wpisu

38. (uchylony)
39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą
zwierząt niebędących zwierzętami
gospodarczymi do celów zasiedleń lub

105 zł

eksportu zwierzyny żywej
40. (uchylony)
41. Zatwierdzenie programu szkolenia
osób wykonujących określone czynności
w ruchu zakładu górniczego - od każdego

105 zł

programu
42. Zatwierdzenie planów ruchu:
1) podziemnych zakładów górniczych

1005 zł

2) odkrywkowych zakładów górniczych
lub zakładów górniczych
wydobywających kopaliny otworami

805 zł

wiertniczymi
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505 zł

43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do
spraw ruchu górniczego:
1) osobie prawnej

1005 zł

2) osobie fizycznej

505 zł

44. (uchylony)
45. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację

205 zł

przedsięwzięcia
46. Przeniesienie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia na rzecz

105 zł

innej osoby
47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję
prowadzenia składowiska odpadów

505 zł

48. (uchylony)
48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej
działalności posiadacza odpadów
48b. Zgoda na wznowienie użytkowania
składowiska odpadów

100 zł

100 zł

48c. Zgoda na wydobywanie odpadów:
1) z zamkniętego składowiska odpadów
nieposiadającego instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów

500 zł

2) ze zwałowiska odpadów

48d. Zgoda na zamknięcie składowiska
odpadów lub jego wydzielonej części
48e. Decyzja o przeniesieniu praw i
obowiązków wynikających z decyzji

500 zł

259 zł
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rzecz podmiotu zainteresowanego
przejęciem składowiska odpadów
49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu
budowlanego za regionalny wyrób

155 zł

budowlany
udzielenie informacji w
50. Udostępnienie rzeczoznawcy

związku z wyceną

majątkowemu przez naczelnika urzędu

dokonywaną przez

skarbowego informacji zawierającej dane 5 zł

rzeczoznawcę

o wartości nieruchomości - od każdej

majątkowego na zlecenie

nieruchomości

organu administracji
publicznej

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze
studium lub planu zagospodarowania
przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron

30 zł

b) powyżej 5 stron

50 zł

2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu
pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą 20 zł
stronie formatu A4
b) nie więcej niż

200 zł

52. Decyzja w sprawie zwolnienia od
obowiązku każdorazowego zdawania
odpadów i pozostałości ładunkowych

100 zł

przed opuszczeniem portu
52a. Decyzja w sprawie utworzenia
zbiorczej kwoty połowowej

500 zł
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utworzenia zbiorczej kwoty połowowej
52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej
zdolności połowowej

200 zł

45 zł
1) decyzja umarzająca
postępowanie lub
wydawana w postępowaniu
odwoławczym albo w
trybie szczególnym
2) decyzja w sprawie
przyznania dodatku

53. Decyzja inna, niż wymieniona w
niniejszym załączniku, do której mają
zastosowanie przepisy Kodeksu

mieszkaniowego
10 zł

postępowania administracyjnego

2a) decyzja w sprawie
przyznania dodatku
energetycznego w
rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059, z późn.
zm.)
3) decyzja w sprawie
dotacji przedmiotowej na
zadania w dziedzinie
rolnictwa
4) decyzja wydana przez
Prezesa Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej w ramach
realizacji jego zadań w
zakresie telekomunikacji
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skargi pasażera lotniczego
na naruszenie przez
przewoźnika lotniczego
przepisów rozporządzenia
nr 261/2004/WE z dnia 11
lutego 2004 r.
ustanawiającego wspólne
zasady odszkodowania i
pomocy dla pasażerów w
przypadku odmowy
przyjęcia na pokład albo
odwołania lub dużego
opóźnienia lotów,
uchylającego
rozporządzenie (EWG) nr
295/91 (Dz. Urz. UE L 46
z 17.02.2004, s. 1, z późn.
zm.)
6) decyzja o przyznaniu
zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej
7) decyzja zwalniająca z
obowiązku uzyskania
zezwolenia na przejazd
pojazdu nienormatywnego,
wykonującego przejazd w
ramach pomocy
humanitarnej lub
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II.

Wydanie zaświadczenia
1. Zaświadczenia, w tym

1) odpis wydawany z akt

również odpisy

stanu cywilnego, dotyczący

dokumentów, wydawane

obywateli polskich

przez kierowników

przebywających poza

urzędów stanu cywilnego

granicami Rzeczypospolitej

oraz archiwa państwowe:

Polskiej, przeznaczony

1) zaświadczenie

wyłącznie na potrzeby

stwierdzające, że zgodnie z

polskich przedstawicielstw

prawem polskim można

38 zł

dyplomatycznych lub

zawrzeć małżeństwo

urzędów konsularnych

2) zaświadczenie o stanie

2) odpisy skrócone

cywilnym

38 zł

dokumentów

3) zaświadczenie o

stwierdzających tożsamość

zamieszczonych lub
niezamieszczonych w
rejestrze stanu cywilnego

oraz wydawane w
24 zł

przysługuje również

wskazanej osoby

cudzoziemcom, którym

4) zaświadczenie o
nieposiadaniu księgi stanu 24 zł
cywilnego

stanu cywilnego

udzielono zezwolenia na
osiedlenie się lub nadano
status uchodźcy w

33 zł

Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obywatelom tych

6) odpis zupełny aktu
stanu cywilnego wydany

sprawach Karty Dużej
Rodziny; zwolnienie to

danych dotyczących

5) odpis zupełny aktu

wydawane w sprawach

państw obcych, z którymi
50 zł

Rzeczpospolita Polska

po dokonaniu transkrypcji

zawarła odpowiednie

7) odpis zupełny aktu

porozumienia

stanu cywilnego wydany

39 zł

po dokonaniu rejestracji
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dokumentów

które nastąpiły poza

paszportowych

granicami

4) odpisy zupełne

Rzeczypospolitej Polskiej i

wydawane osobie, której

nie zostały tam

akt dotyczy, po

zarejestrowane albo

unieważnieniu wzmianki

rejestracji urodzenia,

dodatkowej dołączonej do

zawarcia małżeństwa albo

niewłaściwego aktu stanu

zgonu, które nastąpiły

cywilnego

poza granicami

5) zaświadczenie o

Rzeczypospolitej Polskiej,

przyjętych sakramentach

jeżeli w państwie

6) zaświadczenie

urodzenia, zawarcia

potwierdzające uznanie

małżeństwa albo zgonu nie

ojcostwa

jest prowadzona rejestracja

7) zaświadczenie

stanu cywilnego

stwierdzające brak

8) odpis zupełny aktu

okoliczności wyłączających

stanu cywilnego wydany

zawarcie małżeństwa

po dokonaniu odtworzenia 39 zł
treści zagranicznego
dokumentu
9) odpis zupełny aktu
stanu cywilnego wydany
po dokonaniu odtworzenia
treści aktu stanu cywilnego 39 zł
w przypadku zaginięcia
lub zniszczenia księgi
stanu cywilnego
10) odpis zupełny aktu
stanu cywilnego wydany w
wyniku sprostowania lub

39 zł

uzupełnienia dokonanego
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11) odpis zupełny aktu
stanu cywilnego wydany w
wyniku przeniesienia do
rejestru stanu cywilnego
wpisu z ksiąg stanu

39 zł

cywilnego prowadzonych
przed dniem 1 stycznia
1946 r.
12) odpis skrócony aktu
stanu cywilnego

22 zł

2. Pełny odpis przetworzonych
danych osobowych z rejestrów
mieszkańców, rejestrów
zamieszkania cudzoziemców,

17 zł

rejestru PESEL oraz Rejestru
Dowodów Osobistych
3. Zaświadczenie wydawane przez
wojskowego komendanta
uzupełnień, stwierdzające odbycie 46 zł
służby wojskowej przez osoby
stale przebywające za granicą
4. Poświadczenie zgodności

poświadczenie zgodności

duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu

odpisu, kopii lub wyciągu z

lub kopii, dokonane przez organy
administracji rządowej lub

5 zł

samorządowej lub archiwum

niepodlegającego opłacie
skarbowej lub od niej

państwowe, od każdej pełnej lub

zwolnionego

zaczętej stronicy
5. Legalizacja dokumentu

pełnomocnictwa

26 zł
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mowa w Konwencji znoszącej
wymóg legalizacji zagranicznych
dokumentów urzędowych,

60 zł

sporządzonej w Hadze dnia 5
października 1961 r. (Dz. U. z
2005 r. poz. 938)
7. Poświadczenie własnoręczności
podpisu

9 zł

8. Zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzające stan
zaległości - od każdego

21 zł

egzemplarza
9. Świadectwo dla środków
transportu przeznaczonych do
przewozu szybko psujących się

132 zł

artykułów żywnościowych
10. Świadectwo:
1) fitosanitarne dla roślin,
produktów roślinnych lub
przedmiotów wyprowadzanych z

20 zł

terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do państw trzecich
2) (uchylony)
11. (uchylony)
12. Karta rejestracyjna broni
pneumatycznej lub broni
pozbawionej na stałe cech

82 zł

użytkowych
13. Europejska Karta Broni Palnej 105 zł
14. Zaświadczenie stwierdzające,

105 zł

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

karta rejestracyjna wydawana
szkole
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techniczne przeznaczone do
wykonywania określonej
działalności gospodarczej spełniają
wymagania określone w przepisach
o ochronie środowiska
15. Zaświadczenie stwierdzające,
że na terenie, na którym położone
jest projektowane ekologiczne
gospodarstwo rolne, nie nastąpiło
przekroczenie dopuszczalnych

105 zł

stężeń szkodliwych substancji
zanieczyszczających powietrze i
wodę
16. (uchylony)
17. Zaświadczenie potwierdzające
nadanie numeru identyfikacji
podatkowej podmiotowi, który się

21 zł

nim posługuje
18. Zaświadczenie potwierdzające
zidentyfikowanie określonego
podmiotu na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na

20 zł

terytorium państwa
członkowskiego innym niż
terytorium kraju
19. Zaświadczenie potwierdzające,
że podatnik jest zarejestrowany
jako podatnik VAT czynny lub

21 zł

zwolniony
20. Zaświadczenie stwierdzające,

21 zł
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podatnikiem podatku akcyzowego
21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane
w interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane
w związku z ubieganiem się
o wydanie zezwolenia
upoważniającego do
przekraczania granicy,
przewidzianego w umowach
międzynarodowych o
ułatwieniach w małym ruchu
granicznym, w celach
służbowych lub w związku z
wykonywanymi
czynnościami urzędowymi
lub społecznymi
3) zaświadczenie w sprawach
poszukiwania osób
zaginionych w czasie działań
wojennych lub w związku z
tymi działaniami
4) zaświadczenie w sprawie
ekshumacji, przewozu i
sprowadzenia zwłok lub
szczątków zwłok ludzkich
5) zaświadczenie w sprawie
budowy lub odbudowy
obiektów budowlanych
zniszczonych albo
uszkodzonych wskutek

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 206 działalności spowodowanej
ruchem zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych
6) zaświadczenie w sprawie
ulg dla osób dotkniętych
klęską żywiołową lub
wypadkiem losowym
7) zaświadczenie dotyczące
scalania i zamiany gruntów,
wspólnot gruntowych, mienia
komunalnego i gminnego,
służebności gruntowych,
rozgraniczenia
nieruchomości, sprzedaży i
dzierżawy nieruchomości
rolnych Skarbu Państwa,
porządkowania własności
gospodarstw rolnych,
ochrony gruntów rolnych i
leśnych, melioracji użytków
rolnych oraz związane z
realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie
8) zaświadczenie wydawane
na podstawie przepisów o
hodowli zwierząt
gospodarskich
9) potwierdzenie złożenia
podania oraz innych
dokumentów składanych w
sprawach indywidualnych z
zakresu administracji
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10) zaświadczenie o nadaniu
statystycznego numeru
identyfikacyjnego
11) zaświadczenie o
wielkości użytków rolnych
gospodarstwa rolnego,
wydawane przez urzędy gmin
właściwe do pobierania
podatku rolnego
12) zaświadczenie niezbędne
do uzasadnienia wniosku o
udzielenie pomocy z
udziałów Unii Europejskiej
13) zaświadczenie dla
przesyłki ziemniaków,
potwierdzające, że ziemniaki
pochodzą z miejsca produkcji
uznanego za wolne od grzyba
Synchytrium endobioticum
14) zaświadczenie
potwierdzające, że w partii
bulw ziemniaka nie
stwierdzono występowania
Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus
15) zaświadczenie
potwierdzające, iż w
stosunku do cudzoziemca
istnieje domniemanie, że jest
on ofiarą handlu ludźmi
16) inne zaświadczenia
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Dużej Rodziny

III.

Wydanie zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)
1. Zezwolenie na zawarcie
małżeństwa, o którym mowa w art.
4 Kodeksu rodzinnego i

39 zł

opiekuńczego
1) zezwolenie, o którym
2. Zezwolenie na pobyt czasowy, z

mowa w art. 176 ustawy z

wyłączeniem zezwolenia

dnia 12 grudnia 2013 r. o

udzielonego na podstawie art. 181
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia

340 zł

cudzoziemcach
2) zezwolenie udzielane

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.

cudzoziemcowi

poz. 1650, z późn. zm.)

korzystającemu z ochrony
czasowej

2a. Zezwolenie, o którym mowa w
art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 3

85 zł

2) pkt 2

340 zł

2b. Zezwolenie, o którym mowa w
art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o

440 zł

cudzoziemcach
3. Zezwolenie na pobyt stały

640 zł

zezwolenie udzielane:
1) członkowi najbliższej
rodziny repatrianta
2) cudzoziemcowi, któremu
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3) posiadaczowi Karty
Polaka, zamierzającemu
osiedlić się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na
stałe
4. Zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii

640 zł

Europejskiej
5. (uchylony)
6. Wiza wydawana przez

1) wiza dla członka rodziny

komendanta placówki Straży

obywatela państwa

Granicznej:

członkowskiego Unii

1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 równowartość 35

Europejskiej, państwa

euro*)

lat

członkowskiego
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) -

równowartość 60
euro*)
*)

przeliczenia

równowartości euro na
złote dokonuje się
według referencyjnego
2) w pozostałych przypadkach

kursu euro
ogłoszonego przez
Europejski Bank

strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej,
który do niego dołącza lub z
nim przebywa
2) wiza dla cudzoziemca
korzystającego z ochrony
czasowej
3) wiza dla cudzoziemca w

Centralny w ostatnim

wieku poniżej 6 lat

dniu roboczym

4) wiza dla uczniów szkół,

poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o
wydanie wizy

studentów, studentów
podyplomowych oraz
towarzyszących im
nauczycieli, którzy podróżują
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szkolenia
5) wiza dla naukowców
przybywających w celu
prowadzenia badań
naukowych
6) wiza dla przedstawicieli
organizacji niekomercyjnych
w wieku do 25 lat
uczestniczących w
seminariach, konferencjach,
imprezach sportowych,
kulturalnych i edukacyjnych
organizowanych przez
organizacje niekomercyjne

7. Przedłużenie wizy:
1) Schengen
2) krajowej

równowartość 30
euro*)
406 zł
*)

przeliczenia

przedłużenie wizy Schengen
w przypadkach, o których
mowa w art. 33 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu

równowartości euro na Europejskiego i Rady (WE)
złote dokonuje się
nr 810/2009 z dnia 13 lipca
według referencyjnego 2009 r. ustanawiającego
kursu euro
Wspólnotowy Kodeks
ogłoszonego przez

Wizowy (kodeks wizowy)

Europejski Bank

(Dz. Urz. UE L 243 z

Centralny w ostatnim

15.09.2009, str. 1, z późn.

dniu roboczym

zm.)

poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o
przedłużenie wizy
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przez cudzoziemca nieruchomości
lub prawa użytkowania
wieczystego, albo na nabycie lub
objęcie przez cudzoziemca
udziałów lub akcji w spółce
handlowej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także
na każdą inną czynność prawną
dotyczącą udziałów lub akcji,
jeżeli w ich wyniku spółka
handlowa, będąca właścicielem lub
wieczystym użytkownikiem
nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stanie
się spółką kontrolowaną przez

1570 zł

cudzoziemca lub cudzoziemców
oraz na nabycie lub objęcie przez
cudzoziemca udziałów lub akcji w
spółce handlowej z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, będącej właścicielem lub
wieczystym użytkownikiem
nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
spółka ta jest spółką kontrolowaną,
a udziały lub akcje nabywa lub
obejmuje cudzoziemiec niebędący
udziałowcem lub akcjonariuszem
spółki
9. Pozwolenie wydawane na

1) pozwolenie na budowę lub

podstawie przepisów prawa

remont obiektów
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budowlanych zniszczonych

1) na budowę obiektu

lub uszkodzonych wskutek

budowlanego oraz urządzeń

działalności spowodowanej

budowlanych związanych z

ruchem zakładu górniczego

obiektem budowlanym:

lub klęsk żywiołowych

a) budynku przeznaczonego na

2) pozwolenie na budowę

prowadzenie działalności

budynków przeznaczonych

gospodarczej innej niż rolnicza i

na cele naukowe, socjalne i

leśna:

kulturalne

- za każdy m2 powierzchni
użytkowej
- nie więcej niż

1 zł
539 zł
3) pozwolenie na remont

b) budynku służącego celom
gospodarczym w gospodarstwie

14 zł

rolnym

obiektów budowlanych
wpisanych do rejestru
zabytków

c) innego budynku

48 zł

d) studni oraz urządzeń do
usuwania nieczystości stałych i

20 zł

ścieków
e) budowli związanych z produkcją
rolną

112 zł

f) sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem

2143 zł

dróg dojazdowych, dojść do
budynków i zjazdów z drogi, z
zastrzeżeniem lit. g
g) sieci wodociągowych,

105 zł
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elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg o długości do
1 kilometra
h) innych budowli

155 zł

i) urządzeń budowlanych
związanych z obiektem

91 zł

budowlanym
W przypadku wydawania
pozwolenia na budowę budynku o
funkcji mieszanej, przy obliczaniu
opłaty skarbowej nie uwzględnia
się powierzchni mieszkalnej tego
budynku.
W przypadku wydawania
pozwolenia na budowę
obejmującego więcej niż jeden
obiekt budowlany wymieniony w
niniejszym ustępie, opłatę
skarbową pobiera się od każdego
obiektu odrębnie.
2) na przebudowę lub remont
obiektu budowlanego oraz na
wznowienie robót budowlanych

50% stawek
określonych w pkt 1
pozwolenie na użytkowanie:

10. Pozwolenie na użytkowanie
obiektu budowlanego

25% stawek
określonych w ust. 9
pkt 1

1) wydawane wskutek podań
wnoszonych w sprawie
budowy lub przebudowy
obiektów budowlanych
zniszczonych lub
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- 214 uszkodzonych wskutek
działalności spowodowanej
ruchem zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych
2) budynków przeznaczonych
na cele naukowe, socjalne i
kulturalne
11. Pozwolenie na rozbiórkę
obiektu budowlanego

36 zł
pozwolenie na broń:

12. Pozwolenie na broń

1) otrzymywaną przez

(świadectwo broni) udzielane:

żołnierzy w formie
wyróżnienia przewidzianego

1) osobie fizycznej

242 zł

w przepisach o dyscyplinie
wojskowej

2) osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej

1193 zł

osobowości prawnej
13. Zezwolenia oraz upoważnienia
wydane na podstawie przepisów o
ruchu drogowym, z zastrzeżeniem
ust. 13a:
1) na wykonywanie działalności
gospodarczej
2) pozostałe

433 zł
48 zł

13a. Zezwolenie na dopuszczenie
do ruchu drogowego pojazdu z

1537 zł

końcowej partii produkcji
14. Zezwolenie na utworzenie

0,1% funduszu

banku spółdzielczego

udziałowego

15. Zezwolenie na utworzenie

0,1% kapitału
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2) wydawane szkole

- 215 banku w formie spółki akcyjnej

zakładowego

16. Zezwolenie na utworzenie za
granicą banku z kapitałem polskim 12 750 zł
lub udziałem kapitału polskiego
17. Zezwolenie na otwarcie na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oddziału zagranicznego
banku, przedłużenie terminu

12 750 zł

ważności lub zmiana warunków
wydanego zezwolenia
18. Zezwolenie na otwarcie na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedstawicielstwa banku
zagranicznego, przedłużenie

6713 zł

terminu ważności lub zmiana
warunków wydanego zezwolenia
19. Zezwolenie na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej i

12 750 zł

zmiana wydanego zezwolenia
20. Zezwolenie na utworzenie
przez fundację zagraniczną na
terytorium Rzeczypospolitej

855 zł

Polskiej przedstawicielstwa
21. Licencja połowowa wydawana:
1) na statek rybacki o długości
całkowitej mniejszej lub równej 10 596 zł
m
2) na statek rybacki o długości
całkowitej większej niż 10 m

1186 zł

21a. Zmiana licencji połowowej w
związku ze zwiększeniem
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- 216 zdolności połowowej statku
rybackiego lub zmianą narzędzi
połowowych podanych w licencji:
1) na statek rybacki o długości
całkowitej mniejszej lub równej 10 298 zł
m
2) na statek rybacki o długości
całkowitej większej niż 10 m

593 zł

22. Pozwolenie na wykonywanie
rybołówstwa rekreacyjnego
wydawane:
1) na okres jednego miesiąca
a) organizatorowi zawodów
sportowych na prowadzenie
połowów z brzegu lub ze statku
b) armatorowi statku na

500 zł

prowadzenie połowów z jego

300 zł

statku

3000 zł

2) na okres kolejnych 12 miesięcy
dla armatora statku na prowadzenie
połowów z jego statku
23. Pozwolenie albo zezwolenie
na:
1) połowy organizmów morskich
w celach prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych 15 zł
albo w celu kształcenia, w zakresie
rybołówstwa morskiego
2) prowadzenie chowu lub hodowli
organizmów morskich
3) prowadzenie zarybiania

419 zł
15 zł
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- 217 4) wprowadzanie gatunku obcego 400 zł
lub przenoszenie gatunku
niewystępującego miejscowo
23a. Specjalne zezwolenie
połowowe
23b. Zmiana specjalnego
zezwolenia połowowego
[24. Pozwolenie wodnoprawne

100 zł

50 zł
217 zł]

25. Pozwolenie wydawane na
podstawie przepisów o
zapobieganiu zanieczyszczania
morza przez statki:
1) na usuwanie do morza urobku z
pogłębiania dna morza
2) na zatapianie w morzu odpadów
lub innych substancji

117 zł

229 zł

26. Zezwolenia wydawane na
podstawie przepisów prawa
geologicznego i górniczego,
dopuszczające wyroby do
stosowania w zakładach
górniczych:
1) dotyczące dopuszczenia
elementów górniczych wyciągów
szybowych:
a) maszyn wyciągowych,
wyciągarek wolnobieżnych,
urządzeń sygnalizacji i łączności

654 zł

szybowej
b) naczyń wyciągowych, kół
linowych, zawieszeń lin

221 zł
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- 218 wyciągowych wyrównawczych,
prowadniczych i odbojowych,
zawieszeń nośnych naczyń
wyciągowych lub wyodrębnionych
zespołów elementów
wymienionych w niniejszym
punkcie
2) dotyczące dopuszczenia głowic
eksploatacyjnych (wydobywczych)
wraz z systemami sterowania, z
wyłączeniem głowic podmorskich, 438 zł
stosowanych w zakładach
górniczych wydobywających
kopaliny otworami wiertniczymi
3) dotyczące dopuszczenia
wyrobów stosowanych w
wyrobiskach podziemnych
zakładów górniczych:
a) wozów do przewozu osób i
wozów specjalnych oraz pojazdów
z napędem spalinowym do
przewozu osób lub maszyn i
urządzeń elektrycznych oraz
aparatury łączeniowej na napięcie
powyżej 1 kV prądu przemiennego
lub powyżej 1,5 kV prądu stałego,

654 zł

albo systemów łączności,
bezpieczeństwa i alarmowania oraz
zintegrowanych systemów
sterowania kompleksów
wydobywczych i przodkowych
oraz od dopuszczenia urządzeń do
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- 219 mechanicznego wytwarzania i
ładowania materiałów
wybuchowych oraz wozów i
pojazdów do przewożenia lub
przechowywania środków
strzałowych
b) urządzeń transportu linowego,
kolejek podwieszonych, kolejek

438 zł

spągowych oraz ich podzespołów
c) taśm przenośnikowych

221 zł

27. (uchylony)
28. Pozwolenie na wprowadzenie
do obrotu nawozu lub innego
środka wspomagającego uprawę

705 zł

roślin
29. Zezwolenie wydawane na
podstawie przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii:
1) na uprawę maku lub konopi
włóknistych

30 zł

2) na skup maku na podstawie
umowy kontraktacji lub skup
konopi włóknistych na podstawie

125 zł

umowy kontraktacji albo umowy
sprzedaży
30. Pozwolenie na wywóz za

pozwolenie na wywóz stały

granicę zabytku:

zabytku za granicę w

1) na wywóz czasowy

44 zł

przypadku:
1) zamiany lub darowizny

2) na wywóz stały

100 zł

muzealiów oraz innych
zabytków znajdujących się w

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 220 posiadaniu muzeów
państwowych i
samorządowych oraz innych
instytucji kultury, a także
muzeów prowadzonych przez
instytuty badawcze, instytuty
naukowe Polskiej Akademii
Nauk i publiczne szkoły
wyższe
2) zwrotu zabytków
utraconych w wyniku
przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z
prawem z terytorium państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym
3) zwrotu zabytków
utraconych w wyniku
przestępstwa lub
wywiezionych niezgodnie z
prawem z terytorium państwa
niebędącego członkiem Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich
Europejskiego Porozumienia
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- 221 o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
jeżeli zwrot tych zabytków
wynika z umów
międzynarodowych
ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską

31. Indywidualne zezwolenie
dewizowe

113 zł

32. Pozwolenie radiowe wydawane
w związku z wykonywaniem
działalności polegającej na
świadczeniu usług

1939 zł

telekomunikacyjnych, dostarczaniu
sieci telekomunikacyjnych lub
udogodnień towarzyszących
33. Zezwolenie na wykonywanie
działalności brokerskiej w zakresie 1087 zł
ubezpieczeń albo reasekuracji
34. Koncesja na wykonywanie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu z zagranicą

4244 zł

paliwami i energią
35. Zezwolenie na działalność
związaną z narażeniem na
promieniowanie jonizujące,
wydawane na podstawie przepisów
Prawa atomowego:
1) na przechowywanie materiałów 209 zł
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- 222 jądrowych, źródeł i odpadów
promieniotwórczych oraz
wypalonego paliwa jądrowego,
łącznie z ich transportem na
własny użytek lub na stosowanie w
jednostce organizacyjnej źródeł
promieniotwórczych, materiałów
jądrowych, urządzeń
zawierających źródła
promieniotwórcze lub
wytwarzających promieniowanie
jonizujące oraz na zamierzone
podawanie substancji
promieniotwórczych ludziom i
zwierzętom w celu medycznej lub
weterynaryjnej diagnostyki,
leczenia lub badań naukowych,
albo na uruchamianie pracowni, w
których mają być stosowane źródła
promieniowania jonizującego, w
tym pracowni rentgenowskich
2) na stosowanie poza jednostką (w
terenie) źródeł
promieniotwórczych i materiałów
jądrowych oraz urządzeń
zawierających źródła
promieniotwórcze lub

514 zł

wytwarzających promieniowanie
jonizujące, albo na obrót
materiałami jądrowymi, źródłami
promieniotwórczymi lub
urządzeniami zawierającymi źródła
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- 223 promieniotwórcze oraz na transport
materiałów jądrowych, źródeł i
odpadów promieniotwórczych oraz
wypalonego paliwa jądrowego
(poza transportem na własny
użytek, o którym mowa w pkt 1)
oraz na instalowanie i obsługę
urządzeń zawierających źródła
promieniotwórcze oraz
uruchamianie urządzeń
wytwarzających promieniowanie
jonizujące
3) na wytwarzanie, przetwarzanie
materiałów jądrowych, źródeł i
odpadów promieniotwórczych,
wypalonego paliwa jądrowego,
wzbogacanie izotopowe oraz na
produkowanie urządzeń
zawierających źródła
promieniotwórcze, jak również na
zamierzone dodawanie substancji
promieniotwórczych w procesie
produkcyjnym wyrobów

1023 zł

powszechnego użytku i wyrobów
medycznych, wyrobów
medycznych do diagnostyki in
vitro, wyposażenia wyrobów
medycznych, wyposażenia
wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro oraz
aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, na obrót tymi
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- 224 wyrobami oraz na przewóz na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i wywóz z tego terytorium
wyrobów powszechnego użytku,
wyrobów medycznych, wyrobów
medycznych do diagnostyki in
vitro, wyposażenia wyrobów
medycznych, wyposażenia
wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro oraz
aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, do których dodano
substancje promieniotwórcze, oraz
na budowę, rozruch, eksploatację
(próbną lub stałą) oraz na
zamknięcie lub likwidację
obiektów jądrowych, składowisk
odpadów promieniotwórczych,
przechowalników i składowisk
wypalonego paliwa jądrowego
36. Zgody i zezwolenia wydawane
na podstawie przepisów o

zgoda i zezwolenie

mikroorganizmach i organizmach

wydawane jednostkom

genetycznie zmodyfikowanych:

naukowym, o których mowa

1) zgoda na zamknięte użycie

w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia

mikroorganizmów genetycznie

3466 zł

30 kwietnia 2010 r. o

zmodyfikowanych

zasadach finansowania nauki

2) zgoda na zamknięte użycie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z

organizmów genetycznie

3466 zł

2016 r. poz. 1020 i 1311)

zmodyfikowanych
3) zgoda na zamierzone uwolnienie
organizmów genetycznie

2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z

3466 zł
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- 225 zmodyfikowanych do środowiska
4) zezwolenie na wprowadzenie
produktu GMO do obrotu
5) zezwolenie na prowadzenie
zakładu inżynierii genetycznej

3466 zł

3466 zł

37. Zezwolenie wydawane na
podstawie przepisów o ochronie

zezwolenie na przewożenie

przyrody w zakresie przewożenia

przez granicę

przez granicę Rzeczypospolitej
Polskiej roślin lub zwierząt, ich

107 zł

części i produktów pochodnych

zoologicznym

wynikającym z przepisów prawa
Unii Europejskiej
38. Zezwolenie na utworzenie
zoologicznego lub ośrodka

76 zł

rehabilitacji zwierząt
39. Zezwolenie wydawane na
podstawie przepisów ustawy o
międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów:
1) na obrót odpadami z zagranicą,
obejmujący wielokrotne

1411 zł

przemieszczanie odpadów
2) na obrót odpadami z zagranicą
obejmujący jednokrotne

708 zł

przemieszczenie odpadów
3) od zezwoleń wstępnych

roślin i zwierząt, wydawane
ogrodom botanicznym lub

podlegających ograniczeniom

ogrodu botanicznego, ogrodu

Rzeczypospolitej Polskiej

2000 zł

40. Pozwolenie na wprowadzenie
substancji i energii do środowiska
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- 226 wydawane na podstawie przepisów
o ochronie środowiska:
1) w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, z

2011 zł

zastrzeżeniem pkt 2
2) w związku z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez
podmioty prowadzące działalność
wytwórczą w rolnictwie,

506 zł

mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców
3) pozostałe

506 zł

Opłata skarbowa od wydania
pozwolenia na wprowadzanie

150% stawki

gazów i pyłów do powietrza,

określonej

wydanego w wyniku

odpowiednio w pkt 1,

przeprowadzenia postępowania

2 albo 3

kompensacyjnego
41. (uchylony)
42. Zezwolenie na wykonywanie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i

107 zł

transportu nieczystości ciekłych
43. Pozwolenie na nabywanie,
przechowywanie, używanie
materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego lub wytwarzanie

505 zł

materiałów wybuchowych metodą
in situ, na potrzeby działalności
regulowanej na podstawie
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- 227 przepisów ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i
górnicze.
43a. (utracił moc)
43b. (utracił moc)
43c. Zezwolenie na:
a) zbieranie odpadów
b) przetwarzanie odpadów

616 zł

c) zbieranie i przetwarzanie
odpadów
1) zezwolenie wydawane na

44. Inne niż wymienione w

podstawie przepisów o

niniejszym załączniku zezwolenie

hodowli zwierząt

(pozwolenie, koncesja):

gospodarskich
2) zezwolenie na ekshumację,

1) na wykonywanie działalności
gospodarczej

616 zł

przewóz i sprowadzenie
zwłok ludzkich lub ich
szczątków
3) zezwolenie dotyczące
scalania i zamiany gruntów,
wspólnot gruntowych, mienia
komunalnego i gminnego,
służebności gruntowej,
rozgraniczenia

2) pozostałe

82 zł

nieruchomości, sprzedaży i
dzierżawy nieruchomości
rolnych Skarbu Państwa,
uporządkowania własności
gospodarstw rolnych,
ochrony gruntów rolnych i
leśnych, melioracji użytków
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- 228 rolnych oraz związane z
realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie
4) zezwolenie w sprawie
dotyczącej inwestycji
jednostek budżetowych
wydawane na wnioski
składane przez inwestorów
zastępczych
5) zezwolenie w sprawach
należących do właściwości
organów celnych - wydawane
na wniosek składany przez
osobę przekraczającą granicę
państwową i załatwianych w
toku kontroli celnej,
dokonywanej u tej osoby
podczas przekraczania
granicy
6) zezwolenie na usunięcie
drzew lub krzewów
7) zezwolenie na działania
związane z ochroną przyrody,
wydawane organizacjom
ekologicznym i jednostkom
naukowym działającym na
rzecz ochrony przyrody
8) zezwolenie na zajęcie pasa
drogowego na cele
niezwiązane z budową,
przebudową, remontem,
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- 229 utrzymaniem i ochroną dróg
9) pozwolenie na
lokalizowanie w pasie
drogowym obiektów
budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego
10) zezwolenie na przejazd
pojazdu nienormatywnego
11) pozwolenie na
prowadzenie prac naukowobadawczych lub prac nad
tworzeniem nowych odmian
roślin uprawnych, z
wykorzystaniem organizmów
kwarantannowych lub roślin,
produktów roślinnych lub
przedmiotów porażonych
przez te organizmy lub
niespełniających wymagań
specjalnych, lub których
wprowadzenie i
przemieszczanie jest
zabronione
12) zezwolenie na działania
związane z ochroną przyrody,
wydawane osobom
fizycznym działającym na
rzecz ochrony przyrody w
zakresie czynnej ochrony
gatunkowej
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osobom fizycznym na
działania związane z
płoszeniem i miejscowym
ograniczaniem populacji
gatunków zwierząt
wyrządzających szkody w
gospodarstwie rolnym,
leśnym lub rybackim
nieobjętych odszkodowaniem
Skarbu Państwa
14) (uchylony)
45. W przypadku wydania
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
na kilka rodzajów działalności w
jednej decyzji - za każdy rodzaj
działalności

100% stawki
określonej od
zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)

46. Przedłużenie terminu ważności
lub zmiana warunków wydanego
zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
jeżeli:
1) dotyczy przedłużenia terminu

50% stawki określonej

ważności lub rozszerzenia zakresu od zezwolenia
działalności

(pozwolenia, koncesji)

2) treścią zmiany jest kolejny

100% stawki

rodzaj działalności

określonej od
zezwolenia

z zastrzeżeniem ust. 17-19

(pozwolenia, koncesji)

IV. Złożenie dokumentu
Dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa lub

17 zł
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oraz jego odpis, wypis lub

kopia - od każdego stosunku

kopia:

pełnomocnictwa (prokury)

1) poświadczony notarialnie
lub przez uprawniony organ,
upoważniające do odbioru
dokumentów
2) w sprawach:
a) karnych, karnych
skarbowych i
dyscyplinarnych oraz w
sprawach o wykroczenia
b) cywilnych, w których
mocodawcy przysługuje
zwolnienie od kosztów
sądowych
3) jeżeli pełnomocnictwo
udzielane jest małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu
4) jeżeli mocodawcą jest
podmiot określony w art. 7
pkt 1-5 ustawy
5) jeżeli dotyczy
podpisywania deklaracji
podatkowych składanych za
pomocą środków
komunikacji elektronicznej
6) jeżeli dotyczy
pełnomocnictwa ogólnego w
rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja
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poz. 613, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z 2015 r. poz. 277 i 1926 oraz z 2017 r. poz. 1215)

Art. 3.
1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się:
1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) - działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013
r. poz. 1232, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą uzyskania:
a) pozwolenia zintegrowanego,
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
3) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn.
zm.):
a) zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,
b) działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy;
4) [z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z
późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:]
< z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) –
wymagające uzyskania zgody wodnoprawnej:>
a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
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(2)

z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97
oraz z 2015 r. poz. 277):
a) zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b) zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
c) zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
d) wprowadzanie do obrotu;
6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar
(Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami;
7) z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na
podstawie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
8) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014
r. poz. 613, ze zm.) - podziemne składowanie dwutlenku węgla.
2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również:
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie do
środowiska oraz transport:
a) substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających
zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach,
b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.),
c)

(3)

produktów biobójczych;

2) transport:
a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454),
b) (uchylona)
c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.).
d) (uchylona)
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1. Podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań
naprawczych z organem ochrony środowiska.
2. Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do
szkody w środowisku w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach
przyrodniczych lub w wodach zawiera informacje dotyczące:
1) obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych;
2) funkcji pełnionych przez obszar wymagający działań naprawczych;
3) początkowego stanu środowiska na danym terenie;
4) aktualnego stanu środowiska na danym terenie;
5) planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia działań naprawczych oraz planowanego
terminu ich rozpoczęcia i zakończenia.
2a. Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu
do szkody w środowisku w powierzchni ziemi zawiera projekt planu remediacji
obejmujący informacje o:
1) terenie wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów
działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
2) aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego
terenu;
3) właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowy;
4) o nazwach substancji powodujących ryzyko wraz z wynikami badań zanieczyszczenia
gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art.
147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;
5) nazwach substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do
jakich doprowadzi remediacja;
6) ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
7) budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania
oceny, o której mowa w pkt 6 - jeżeli zachodzi taka potrzeba;
8) planowanym sposobie przeprowadzenia remediacji;
9) planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remediacji;
10) sposobie potwierdzenia przeprowadzenia remediacji, oraz terminie przedłożenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
3. Uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych następuje w drodze decyzji:
1) dla szkody w środowisku w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach
przyrodniczych lub w wodach, określającej:
a) stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,
b) zakres i sposób przeprowadzenia działań naprawczych,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia działań naprawczych,
d) sposób potwierdzenia osiągnięcia założonego efektu ekologicznego;
2) dla szkody w środowisku w powierzchni ziemi ustalającej plan remediacji, z
uwzględnieniem art. 217d ust. 3-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, określającej:
a) teren wymagający przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów
działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni,
b) nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich
doprowadzi remediacja,
c) sposób przeprowadzenia remediacji,
d) termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji,
e) sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia dokumentacji
z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi
wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, w przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody w
środowisku, w taki sposób, że nie można zapewnić jednoczesnego podjęcia działań
naprawczych w odniesieniu do wszystkich tych szkód, organ ochrony środowiska może
określić, w odniesieniu do których szkód należy podjąć działania naprawcze w pierwszej
kolejności.
4a. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody w środowisku, w tym szkody w
środowisku w powierzchni ziemi, wniosek o uzgodnienie warunków prowadzenia działań
naprawczych zawiera informacje, o których mowa w ust. 2 i 2a.
5. Ustalając kolejność podejmowania działań naprawczych, organ ochrony środowiska kieruje
się charakterem, zasięgiem i rozmiarem poszczególnych szkód w środowisku oraz
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przyrodniczych na obszarze, na którym szkoda w środowisku wystąpiła.
6. Organ ochrony środowiska wydaje decyzję, o której mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii
w zakresie warunków przeprowadzenia działań naprawczych zawartych w projekcie tej
decyzji:
1) [dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej] < dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie >w odniesieniu do szkody w środowisku w wodach lub szkody w środowisku w
powierzchni ziemi, jeżeli dotyczy ona zanieczyszczenia w strefach ochronnych ujęć
wody;
2) dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do szkody w środowisku na obszarach
morskich;
3) dyrektora okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do szkody w środowisku
spowodowanej ruchem zakładu górniczego;
4) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do szkody w
środowisku na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe;
5) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do szkody w środowisku na obszarze parku
narodowego i jego otuliny;
6) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - w odniesieniu do oceny
występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi na danym terenie;
7) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w odniesieniu do szkody w
środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach;
8) starosty - w odniesieniu do szkody w środowisku w powierzchni ziemi na gruntach
wykorzystywanych na cele rolne.
6a. Organ ochrony środowiska, występując o opinię, o której mowa w ust. 6, przedkłada
projekt decyzji.
6b. Niewydanie opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz.
183 i 1195) uważa się za akceptację warunków zawartych w projekcie decyzji.
7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się w przypadku prowadzenia działań ratowniczych.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 237 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

Art. 8.
1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany
dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i
koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Prezes Rady Ministrów - przewodniczący;
2) Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy
przewodniczącego;
2a) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
3) Minister Spraw Zagranicznych;
4) Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany.
3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez
przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej:
1) ministrowie kierujący działami administracji rządowej:
a) (uchylona),
b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
c) finanse publiczne,
d) gospodarka,
e) gospodarka morska,
f) gospodarka wodna,
g) instytucje finansowe,
h) informatyzacja,
i) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
j) łączność,
k) oświata i wychowanie,
l) rolnictwo,
m) sprawiedliwość,
n) środowisko,
o) transport,
p) zdrowie,
q) praca,
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- 238 r) zabezpieczenie społeczne,
s) (uchylona),
t) energia,
u) gospodarka złożami kopalin,
v) żegluga śródlądowa;
2) Główny Geodeta Kraju;
2a) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
3) Główny Inspektor Sanitarny;
4) Główny Lekarz Weterynarii;
5) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
6) Komendant Główny Policji;
7) Komendant Główny Straży Granicznej;
[7a) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;]
8) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
9) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
10) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11) Szef Agencji Wywiadu;
12) Szef Obrony Cywilnej Kraju;
13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
14) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka,
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka,
inne osoby.
6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez
niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania
danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej.
7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli:
1) Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów;
2) ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu;
3) organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę.
8. (uchylony).
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1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest
wojewoda.
2. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń
na terenie województwa;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) wydawanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw
administracji publicznej wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;
4) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;
5) wykonywanie

przedsięwzięć

wynikających

z

dokumentów

planistycznych

wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;
6) zapobieganie,

przeciwdziałanie

i

usuwanie

skutków

zdarzeń

o

charakterze

terrorystycznym;
6a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
zapobiegania,

przeciwdziałania

i

usuwania

skutków

zdarzeń

o

charakterze

terrorystycznym;
7) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
8) (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych oraz po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum,
wydaje, w drodze zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego.
4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania
kryzysowego i ich aktualizacje, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum.
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organami administracji publicznej.
6. Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w
urzędzie wojewódzkim należy w szczególności:
1) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze
województwa;
2) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze
województwa;
3) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego
działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
Centrum;
4) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
5) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym
dokumentowanie jego prac;
6) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
7) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
8) przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń
wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
9) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia wojewodzie powiatowych planów
zarządzania kryzysowego;
10) gromadzenie

i

przetwarzanie

informacji

dotyczących

infrastruktury krytycznej

zlokalizowanej na terenie województwa;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12) planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;
13) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez
wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej
"zespołem wojewódzkim".
8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności:
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publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie

propozycji

działań

i

przedstawianie

wojewodzie

wniosków

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie
zarządzania kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
5) (uchylony).
9. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda jako przewodniczący, kierownik
komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie
wojewódzkim jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez
przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród:
1) kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
2) osób zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb,
inspekcji i straży wojewódzkich;
[3) osób zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich
zarządach melioracji i urządzeń wodnych oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.]
<3) osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz
Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.>
10. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzi również szef wojewódzkiego sztabu
wojskowego lub jego przedstawiciel.
11. W

skład

zespołu

wojewódzkiego

może

wchodzić

przedstawiciel

samorządu

województwa, wyznaczony przez marszałka województwa.
12. W skład zespołu wojewódzkiego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego.

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668)

Art. 3.
1. Do obrotu można wprowadzać nawozy:
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czym nawozy te nie mogą być oznaczane znakiem "NAWÓZ WE";
2) odpowiadające, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 5, typom
wapna nawozowego, w których zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych
wartości zanieczyszczeń;
3) naturalne, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.
2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne, mineralne nieoznaczone znakiem "NAWÓZ
WE" i środki wspomagające uprawę roślin mogą być wprowadzone do obrotu na zasadach
określonych w art. 4.
3. Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania
wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
[4. Umowę, o której mowa w ust. 3, strony przechowują co najmniej przez 8 lat od dnia jej
zawarcia.]
<4. Umowę, o której mowa w ust. 3, strony przechowują co najmniej przez 3 lata od
dnia jej wygaśnięcia.>
5. Procedurą celną, w wyniku której następuje dopuszczenie do obrotu w rozumieniu
przepisów prawa celnego, mogą być objęte nawozy i środki wspomagające uprawę roślin
przywożone z państw trzecich:
1) które można wprowadzać do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) których okres przydatności do stosowania, licząc od dnia objęcia dopuszczeniem do
obrotu, wynosi co najmniej 6 miesięcy - dla nawozów, środków poprawiających
właściwości gleby i stymulatorów wzrostu;
3) które są zaopatrzone w informacje określone w art. 9 ust. 2-7 i ust. 9.
6. Przepisu ust. 5:
1) nie stosuje się do nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:
a) przeznaczonych wyłącznie do celów naukowo-badawczych,
b) nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pkt 2 i 3 nie stosuje się do nawozów naturalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, importer przedstawia organowi celnemu
pisemne oświadczenie, że nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin zgłaszany do
procedury celnej, w wyniku której następuje dopuszczenie do obrotu w rozumieniu
przepisów prawa celnego, nie jest przeznaczony do wprowadzenia do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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całkowity, przywożone z państw trzecich, zaopatruje się w ważny certyfikat
potwierdzający ich odporność na detonację, wydany przez jednostkę akredytowaną w tym
zakresie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 17.
1. Stosuje się wyłącznie nawozy i środki wspomagające uprawę roślin, które zostały
dopuszczone do obrotu na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 lub rozporządzenia nr
2003/2003.
2. Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt lub środowisku.
[3. Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170
kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.]
4. Środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu stosuje się zgodnie z
instrukcją ich stosowania i przechowywania.

[Art. 20.
1. Zabrania się stosowania nawozów:
1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm
oraz podczas opadów deszczu;
2) naturalnych:
a) w postaci płynnej oraz azotowych - na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na
stokach o nachyleniu większym niż 10%,
b) w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia
przez ludzi.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu lub
hodowli ryb.]
<Art. 20.
1. Zabrania się stosowania nawozów:
1) na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem;
2) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu lub
hodowli ryb.
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powierzchniowo w ciągu dnia.>
[Art. 25.
1. Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności
umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki
te powinny być zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290, 961, 1165, 1250 i 2255) dotyczących warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
2. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przechowują nawozy naturalne, inne niż
wymienione w ust. 1, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby
wycieki nie przedostawały się do gruntu.]
[Art. 32.
Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących
warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ
WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin w sposób określony w przepisach o
Inspekcji Ochrony Środowiska.]
<Art. 32.
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę przestrzegania
przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin
w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu podmiotów stosujących i
przechowujących nawozy i środki wspomagające uprawę roślin oraz jest
przeprowadzana w oparciu o coroczną analizę ryzyka albo na wniosek
zainteresowanych podmiotów.
3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 2, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), przepisy
rozdziału 5 tej ustawy stosuje się odpowiednio.
4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest uprawniony do wykorzystania danych
zgromadzonych w ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
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U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), na
potrzeby realizacji zadań określonych w ust. 1.
5. Dane, o których mowa w ust. 4, są udostępniane nieodpłatnie, na wniosek
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
6. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma dostęp do danych, o których mowa w
ust. 4, i wykorzystuje udostępnione dane do realizacji zadań określonych w ust. 1.
7. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach prowadzonej przez siebie
kontroli może powierzyć wykonanie badań agrochemicznych okręgowej stacji
chemiczno-rolniczej.>
[Art. 33.
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wstrzymaniu prowadzenia
chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli podmiot prowadzący
chów lub hodowlę nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 34.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze decyzji, wstrzymać prowadzenie
chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli nawozy naturalne są
stosowane niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia.

Art. 35.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska zezwala, w drodze decyzji, na ponowne podjęcie
prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, jeżeli podmiot
prowadzący chów lub hodowlę usunie naruszenia stanowiące podstawę do wydania decyzji, o
których mowa w art. 33 i 34.]
<Art. 33.
1. Jeżeli podmiot prowadzący chów lub hodowlę nie posiada pozytywnie zaopiniowanego
planu nawożenia albo posiada plan nawożenia niespełniający wymagań, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska nakazuje usunięcie uchybień w wyznaczonym
terminie.
2. W przypadku nieusunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska, w drodze decyzji, wstrzymuje prowadzenie chowu lub hodowli
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dobrostanu zwierząt oraz potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia
prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt.

Art. 34.
1. Jeżeli podmiot prowadzący chów lub hodowlę stosuje nawozy naturalne niezgodnie z
pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska nakazuje usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku nieusunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska, w drodze decyzji, wstrzymuje prowadzenie chowu lub hodowli
zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1, z uwzględnieniem wymogu zachowania
dobrostanu zwierząt oraz potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia
prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt.

Art. 35.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska zezwala, w drodze decyzji, na ponowne
podjęcie prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 1,
jeżeli podmiot prowadzący chów lub hodowlę usunie naruszenia stanowiące podstawę do
wydania decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 lub art. 34 ust. 2.>

Art. 41.
Kto:
1) wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki
wspomagające uprawę roślin:
a) niespełniające wymagań jakościowych lub
b) w których zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne wartości zanieczyszczeń,
określone na podstawie art. 10 pkt 5 lub art. 11 pkt 5, lub
2) stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 17-20 oraz w
przepisach wydanych na podstawie art. 22, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub
zwierząt lub środowiska, lub
3) stosuje nawozy i środki wspomagające uprawę roślin niedopuszczone do obrotu, lub
4) stosuje środki poprawiające właściwości gleby albo stymulatory wzrostu niezgodnie z ich
instrukcją stosowania i przechowywania, lub
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nie posiadając uprawnień w tym zakresie, określonych w art. 21 ust. 1, lub
6) przewozi lub przechowuje nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin w sposób
niezgodny z art. 23 lub 24, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub
środowiska, lub
7) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lub 4, art. 31 ust. 1 pkt 2 lub art. 37
ust. 1, nie wycofał nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, wprowadzonych
do obrotu, lub
8) (uchylony)
9) będąc nabywcą nawozu naturalnego nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu
nawożenia, lub
10) stosuje nawozy naturalne niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia,
lub
[11) przechowuje nawozy naturalne niezgodnie z warunkami określonymi w art. 25]
- podlega karze grzywny.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1327)
[Art. 10.
Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nabyło likwidowaną kopalnię, zakład
górniczy lub jego oznaczoną część przed dniem 31 grudnia 2027 r. zwalnia się z obowiązku
zapłaty

bieżących

wpłat

wobec

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, wpłat z zysku, opłat i kar wobec Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej tych funduszy, z wyjątkiem opłat i kar
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.]

<Art. 10.
Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nabyło likwidowaną kopalnię,
zakład górniczy lub jego oznaczoną część przed dniem 31 grudnia 2027 r., zwalnia się z
obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, wpłat z zysku, opłat i kar wobec Narodowego Funduszu Ochrony
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kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, oraz z opłat za usługi
wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.>

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z
2014 r. poz. 1101 oraz z 2016 r. poz. 1579)

Art. 25.
Lokalizacja obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinna uwzględniać
zakazy i ograniczenia wynikające w szczególności z następujących ustaw:
1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
[3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.);]
<3) ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …);>
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i
842);
5) ustawy 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).

USTAWA 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 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza
się w publicznie dostępnych wykazach.
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:
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2) o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47, oraz o projektach zmian w tych
dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;
3) o informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1;
4) o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47;
5) o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;
6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym mowa
w art. 55 ust. 3, po ich przyjęciu;
7) o prognozach oddziaływania na środowisko;
8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2;
9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;
10) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1,
wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
11) o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;
12) o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;
13) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1,
wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
14) o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;
15) o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;
16) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17) o analizach porealizacyjnych;
18) o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1;
19) o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3;
20) o dokumentach, o których mowa w art. 118;
21) o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1;
22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;
23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska o:
a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:
– (uchylone),
– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
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– programów ochrony środowiska przed hałasem,
– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,
-

(27)

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14

ust. 1 tej ustawy,
b) (uchylona),
ba)

(28)

strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa w

art. 14 ust. 1 tej ustawy,
c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,
d) opracowaniach ekofizjograficznych,
e) programach ochrony powietrza,
ea) harmonogramach zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
eb) rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach ustalających plan remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz o terenach, na których występują te ruchy,
h) mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
i) programach ochrony środowiska przed hałasem,
j) zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:
– zintegrowanych,
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– na wytwarzanie odpadów,
l)

(29)

(uchylona),

m) przeglądach ekologicznych,
ma) zgłoszeniach, o których mowa w art. 250 ust. 1 tej ustawy,
mb) programach zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, o których mowa w art.
251 ust. 1 tej ustawy,
n) raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 tej
ustawy,
na) kontrolach planowych, o których mowa w art. 269 tej ustawy,
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p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy,
r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za
korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,
s)

(30)

(uchylona);

24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o:
a)

(31)

projektach planów ochrony, projektach planów zadań ochronnych oraz projektach

zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody,
b)

(32)

wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające zakazom

lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o których mowa w art. 56
ust. 1 i 2 tej ustawy, oraz o projektach zarządzeń, o których mowa w art. 56a tej ustawy,
c)

(33)

zezwoleniach i świadectwach, wydawanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE)

nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w
drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE L 61 z 03.03.1997, str. 1, z późn. zm.), a także
wnioskach o wydanie tych zezwoleń i tych świadectw,
d) świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, o
których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,
e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka
rehabilitacji zwierząt,
f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu,
g) decyzjach o wymiarze kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 tej ustawy,
h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli,
rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych,
które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym
gatunkom lub siedliskom przyrodniczym,
i)

(34)

zgłoszeniach dokonywanych na podstawie art. 118 tej ustawy oraz decyzjach

wydawanych na podstawie art. 118 i art. 118a tej ustawy;
25) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o:
a) zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz
zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
b) zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów
weterynaryjnych,
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niż niebezpieczne oraz decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu,
d) decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt
uboczny,
e) decyzjach

nakazujących

posiadaczowi

odpadów

usunięcie

odpadów

z

miejsca

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
f) zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
g) decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania
odpadami z wypadków,
h) decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
i) decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn
zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska i decyzjach
określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i
skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska,
j) decyzjach o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów,
k) decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów,
l) zgodach na wydobywanie odpadów,
m) decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
n) decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
o) decyzjach o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w
art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
26) (uchylony);
27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - o wnioskach o wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i o wpisach do tego rejestru;
28) [z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z
późn. zm.) o:]
<z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) o:>
a) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód,
b) decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów,
c) wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich,
d) zestawie celów środowiskowych dla wód morskich,
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[f) krajowym programie ochrony wód morskich,
g) wystąpieniach, o których mowa w art. 61e tej ustawy,]
< f)programie ochrony wód morskich,
g) wystąpieniach, o których mowa w art. 147 tej ustawy,>
h) obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013
r. poz. 686, z późn. zm.) - o rejestrach poważnych awarii;
30)

(35)

o rejestrach, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o

mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz.
806);
31) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190);
32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o
krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);
33) z zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223) o:
a) decyzjach odmawiających uwzględnienia sprzeciwu, o których mowa w art. 10 ust. 8 tej
ustawy,
b) zezwoleniach, o których mowa w art. 51 tej ustawy,
c) decyzjach, o których mowa w art. 87 ust. 5 i art. 88 ust. 2 tej ustawy,
d) raportach na temat wielkości emisji z instalacji lub operacji lotniczych, o których mowa w
art. 80 ust. 3 i art. 86 ust. 10 tej ustawy,
e) sprawozdaniach z weryfikacji, o których mowa w art. 84 ust. 1 tej ustawy,
f) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej, o których mowa w art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 13, art. 104 ust. 1 i art. 105 tej ustawy;
34) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015
r. poz. 196, 1272 i 1505) o:
a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie i rozpoznawanie
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż,
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oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla,
b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych i zamkniętych
podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych,
e) protokołach z przeprowadzonej kontroli działalności polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla, o których mowa w art. 127n ust. 1 tej ustawy, z
wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f)

(36)

decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzjach
inwestycyjnych w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wydawanych na podstawie
tej ustawy,
g)

(37)

decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na

podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, wydawanych na
podstawie tej ustawy;
35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926) o:
a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 1
oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy,
b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy,
c) harmonogramach zadań w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód
w środowisku, o których mowa w art. 16a tej ustawy,
d) rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, o którym
mowa w art. 26a ust. 1 tej ustawy;
36) z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe informacje o:
a) wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na wykonywanie działalności,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe,
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listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów jądrowych
- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
4. (38) Dane, o których mowa w ust. 2, są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach w
terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust.
1, albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia.
Art. 24.
1. Informacje:
1) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczące:
a) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 tej ustawy,
b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 tej ustawy,
c) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5 tej ustawy,
d) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
e) (uchylona),
f) terenów, o których mowa w art. 110a ust. 1 tej ustawy,
g) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 tej ustawy,
i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej
ustawy,
j) wyników badań, o których mowa w art. 123 ust. 2 tej ustawy,
k) terenów, o których mowa w art. 124 tej ustawy,
l) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 tej ustawy,
m) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 tej ustawy,
n) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze
środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 tej ustawy,
2) dotyczące produktów, opakowań i gospodarki odpadami, zgromadzone w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezawierające danych jednostkowych,
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<3) dotyczące monitoringu wód, o których mowa w art. 349 ustawy z dnia 18 lipca 2017
r. – Prawo wodne>
- są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy
wykorzystaniu elektronicznych baz danych.
2. Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej prowadzonym przez podmioty, o których mowa w ust. 3.
3. Elektroniczne bazy danych prowadzą:
1) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g
oraz i, a także pkt 2;
2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f,
b) ust. 1 pkt 1 lit. g oraz i - w przypadku terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. a, b, j-l i n oraz pkt 3;
4) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem - w zakresie informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h oraz m;
5) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem - w zakresie
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l.
4. Zadanie marszałka województwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób udostępniania informacji;
2) minimalny zakres udostępnianych informacji;
3) formę udostępniania informacji;
4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.

Art. 25.
1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:
1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 257 a) (uchylona),
b) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
– krajowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,
c) informacje

o

przepisach

krajowych

i

wspólnotowych,

a

także

o

umowach

międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z wykonania tych
przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,
d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,
e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych:
- Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,
- Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym
mowa w art. 15v tej ustawy,
- Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa
w art. 34 tej ustawy,
- Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do
Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,
- Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 50
tej ustawy,
[f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne:
– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 tej
ustawy,
– sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o
którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy;]
< f)z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne:
– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust.
1 tej ustawy,
– sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
o którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy;>
2)

(41)

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych, o której mowa w

art. 128 ust. 1;
3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
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1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
4) przez marszałka województwa:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa w
art. 18 ust. 2 tej ustawy,
– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych poziomów
dopuszczalnych substancji do powietrza, o których mowa w art. 91b ust. 4 tej ustawy,
– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
– rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej ustawy,
– wojewódzki plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
[5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego, o
których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<5) przez wojewodę – akty prawa miejscowego, wydawane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
5a) przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - decyzje udzielające lub zmieniające
pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
7) przez starostę:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
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18 ust. 2 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b) (uchylona);
8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18
ust. 2 tej ustawy,
b) (uchylona);
9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000
r. - Prawo atomowe:
a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu
jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie
izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do
środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących
powstanie zagrożenia,
b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych,
c) informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich
wpływie na zdrowie ludzi i środowisko,
d) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze
składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska,
e) informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących
powstanie zagrożenia
- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125):
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wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej,
b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej
- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art. 64.
1. Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2)

(81)

organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23;
3)

(82)

organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie
kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy[.]<,>
<4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.>
1a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem
właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest także dyrektor urzędu
morskiego.
1b. (83) W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony
środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000, zamiast opinii, o
której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia.
<1c. W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia organ właściwy do wydania
oceny wodnoprawnej stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego
przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w
art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zamiast
opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje on uzgodnienia w drodze
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w art. 65 ust. 2.>
2. Organ zasięgający opinii przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;
[3)

(84)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji
realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. TJ. z 2016 r.
poz. 1731 i 2260) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz
art. 38 tej ustawy, zwanej dalej "inwestycją w zakresie terminalu", dla inwestycji
związanych

z

regionalnymi

sieciami

szerokopasmowymi,

dla

budowli

przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2260),
dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących , dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z
2017 r. poz. 635) oraz dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych
na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 820).]
<3)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla
inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
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Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, 2260 oraz z 2017 r. poz. …) w zakresie zadań
inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej
„inwestycją w zakresie terminalu”, dla inwestycji związanych z regionalnymi
sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z
dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777, z 2016 r.
poz. 1250, 2260 oraz z 2017 r. poz. …), dla inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i …) oraz dla
inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 820).>
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których
mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
[3a. (85) Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na
konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub
wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku
działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.
4. (86) Opinię lub uzgodnienie, o których mowa w ust. 1-1b, wydaje się w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.]
<3a. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub organu właściwego do
wydania oceny wodnoprawnej o braku obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań,
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którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.
4. Opinię lub uzgodnienia, o których mowa w ust. 1–1c, wydaje się w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.>

Art. 66.
1. (87) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje
umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
[a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub użytkowania,]
charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie

< a)

budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 18
lipca 2017 r. – Prawo wodne,>
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)

(88)

przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania

planowanego przedsięwzięcia,
d)

(89)

informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w

tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
e)

(90)

informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,

f)

(91)

informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko,
g)

(92)

ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
2)

(93)

opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych
wód;
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(94)

wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych

przeprowadzonych

na

potrzeby

scharakteryzowania

elementów

środowiska

przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do
raportu;
2b)

(95)

inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
3b)

(96)

informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem;
4)

(97)

opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę
naukową;
5)

(98)

opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego

oddziaływania, w tym:
a) wariantu

proponowanego

przez

wnioskodawcę

oraz

racjonalnego

wariantu

alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6)

(99)

określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
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(100)

porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem
lub ewidencją zabytków,
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy
organ,
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;
7)

(101)

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;
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,
c) emisji;
9)

(102)

opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności
na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000,
oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności
odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
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,
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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;
11a)

(103)

odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
12)

(104)

wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie

obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie 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 lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub
przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
15) analizę

możliwych

konfliktów

społecznych

związanych

z

planowanym

przedsięwzięciem;
16)

(105)

przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość
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monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
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;
(106)

19)

podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów -

kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia
raportu;
19a)

(107)

oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów -

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do raportu;
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.
1b. (108) Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku:
1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko;
2) z gospodarką odpadami;
3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji.
1c. (109) 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 elementów
przyrodniczych środowiska, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o
których mowa w ust. 1 pkt 2-2b, powinny zawierać się w obszarze określonym
promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia.
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.
2a. (110) W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać
także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje
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realizacją przedsięwzięcia.
2b. (111) Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, a
proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien
zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.
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. (112) 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 lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć
polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku
publicznego.
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.
7. (113) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.
8. (114) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,
2) format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

Art. 70.
1. Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3, wydaje się po zasięgnięciu opinii:
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2)

(117)

organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23;
3)

(118)

organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie
kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy[.] <,>
<4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.>
1a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem
właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest także dyrektor urzędu
morskiego.
2. Organ zasięgający opinii przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia.
3. (119) Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa
w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.
4. Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3, wydaje się w terminie 30 dni od dnia
wszczęcia

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach; przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.
Art. 72.
1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.
zm.);
2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne
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oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z
poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu
wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze;
[6) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z
wód - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<6) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z
wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
7) (uchylony);
8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014
r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 349);
9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100);
10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031);
11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.);
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13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133, z późn. zm.);
14) decyzji o zezwoleniu na realizację 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 (Dz. U. z
2015 r. poz. 2143);
15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, z późn. zm.), o ile jest to wymagane;
17) decyzji

o

zezwolenie

na

prowadzenie

obiektu

unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101);
18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych;
18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska
odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. - Prawo atomowe;
20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.);
21) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach;
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wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
23)

(120)

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.
1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.
2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w
przypadku zmiany:
1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać
wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,
b) zmianie danych wnioskodawcy;
1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19, polegających na zmianie
zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej:
a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz
charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego,
b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne,
c) charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego
- które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:
a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,
b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot,
c) zmianie

głębokości

robót

geologicznych

związanych

z

poszukiwaniem

rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych,
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- 273 d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności lub
ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w
zakresie objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub harmonogramu robót
geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko,
f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża do
dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji,
g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych,
h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych,
i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;
3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.
2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem
zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy:
1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub
2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego
zmianie.
2b. W przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki
realizacji przedsięwzięcia, przepis ust. 2 pkt 1a stosuje się, jeżeli odstąpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie spowoduje
zmian uwarunkowań określonych w tej decyzji.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub
dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona,
która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega
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- 274 etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1,
jeżeli

było

wydane.

Zajęcie

stanowiska

następuje

w

drodze

postanowienia

uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji
warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje zażalenie.
4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu
energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest
wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy
wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji
przedsięwzięcia.
5a. Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę
obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z
dokumentacją sprawy.
7. (uchylony).
8. (121) W przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, których wyłącznym celem jest:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 275 1) obronność i bezpieczeństwo państwa lub
2) prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z
przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności
- nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie miałoby
niekorzystny wpływ na te cele.
9.

(122)

Konieczność realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 8, wymaga zgłoszenia

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.
10. (123) Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniósł, w drodze
decyzji, sprzeciwu.
11. (124) W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, powstaje obowiązek
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 74.
1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca
wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) poświadczoną

przez

właściwy

organ

kopię

mapy

ewidencyjnej

obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust.
1a i 1b;
3a) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III
klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjnowysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
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będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
[5)

(125)

dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny

dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie
dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w
zakresie

terminalu,

dla

inwestycji

związanych

z

regionalnymi

sieciami

szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla 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, dla strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych oraz dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;]
<5)

dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest
regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację
o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro
2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z
regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla 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,

dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
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zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24
lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską;>
5a) (uchylony);
6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję
gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co
najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi
wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;
7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10,
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
8)

(126)

1a.

(127)

analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
1b. (128) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której
mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w
terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
1c. (129) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń
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pkt 6.
1d. (130) Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
formaty danych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.
[2.

(131)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną

przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach
danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze.
W przypadku gdy organem opiniującym lub uzgadniającym jest dyrektor urzędu
morskiego, należy przedłożyć dodatkowo po jednym egzemplarzu.]
<2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną
przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych
nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po
jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu
opiniującego i uzgadniającego.>
3. (132) Jeżeli liczba stron postępowania:
1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia
decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji
- przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
<3a. Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca

oraz

podmiot,

któremu

przysługuje

prawo

rzeczowe

do

nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane
przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które
może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.>
4. (133) Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie
organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.
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1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej
decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z
dyrektorem urzędu morskiego;
1a)

(145)

uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw

środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz
przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w przypadku inwestycji
liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego;
1b)

(146)

uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony

Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz
przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w przypadku inwestycji
liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody;
2)

(147)

zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć

wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23;
3)

(148)

zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli
planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;
<4) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen
wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko – organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.>
2. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
[3)

(149)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla
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wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w
zakresie

terminalu,

dla

inwestycji

związanych

z

regionalnymi

sieciami

szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących , dla strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz
dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z
dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską.]
<3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten
został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla
inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami
szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych oraz stacji radarów meteorologicznych, dla
inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących,

dla

strategicznej

inwestycji

w

zakresie

sieci

przesyłowej

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz dla inwestycji w
zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24
lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską.>
2a.

(150)

Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.

1 pkt 1a, z ministrem właściwym do spraw środowiska wnosi się za pośrednictwem
właściwego dyrektora parku narodowego, który załącza do wniosku opinię w sprawie.
2b. (151) Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.
1 pkt 1b, z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wnosi się za pośrednictwem
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w sprawie.
[3. (152) Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b, dokonuje się w drodze postanowienia.
4. (153) W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a
w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu
morskiego:
1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;
2)

(154)

przedstawia

oddziaływania

stanowisko

przedsięwzięcia

w
na

sprawie

konieczności

środowisko

oraz

przeprowadzenia

postępowania

w

oceny
sprawie

transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.]
<3. Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1–1b i 4, dokonuje się w drodze
postanowienia.
4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska i
organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a w przypadku gdy przedsięwzięcie
jest realizowane na obszarze morskim – dyrektor urzędu morskiego:
1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;
2) przedstawia

stanowisko

w

sprawie

konieczności

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia
na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca
2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.>
4a. (155) W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw środowiska
lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz
określa warunki tej realizacji.
5.

(156)

[W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony

środowiska, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim dyrektor urzędu morskiego, stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o
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okoliczności:]
<W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony
środowiska i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a w przypadku gdy
przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – dyrektor urzędu morskiego,
stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:>
[1)

(157)

posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane

na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego

oddziaływania

przedsięwzięcia

na

środowisko

nie

pozwalają

wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko lub wymagają uszczegółowienia
w ramach decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10;]
<1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane
na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych
zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie
pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko lub wymagają
uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i
18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;>
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi
przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3)

(158)

istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody.
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ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, odmawia uzgodnienia realizacji
przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość
osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki,
o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.>
[6. (159) Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b, dokonuje się oraz opinię, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których
mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.
7.

(160)

Do uzgodnienia i opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, nie stosuje się przepisów

art. 106 § 3, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.]
<6. Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1–1b i 4, dokonuje się oraz opinię, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów,
o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.
7. Do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, nie stosuje się przepisów
art. 106 § 3, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.>
8. (161) Do uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 1b, nie stosuje się przepisów art. 106 §
3 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.
<9. W przypadku gdy uzgodnienia organów, o których mowa w ust. 1, są ze sobą
sprzeczne, organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach rozstrzyga te sprzeczności w terminie 14 dni od dnia otrzymania
uzgodnień, po uprzednim porozumieniu z organami, których uzgodnienia były ze
sobą sprzeczne, i uwzględnia to rozstrzygnięcie w decyzji kończącej postępowanie,
wydanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzgodnienia organów. Do
porozumienia

nie

stosuje

się

przepisu

art.

106

Kodeksu

postępowania

administracyjnego.>
Art. 80.
1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy
organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
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4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone.
[2. (163) Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodności

lokalizacji

przedsięwzięcia

z

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii
kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla
inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli
przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej
lub inwestycji towarzyszących , dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz dla inwestycji w zakresie
infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską.]
<2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po
stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla
linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie
terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki
jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
oraz dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na
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wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.>
3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie

złóż

kopalin,

kryterium

oceny lokalizacji

przedsięwzięcia

jest

nienaruszanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
ten został uchwalony.
Art. 81.
1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji
przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą
wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku
zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie
może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację
przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
[3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie
może

spowodować

nieosiągnięcie

celów

środowiskowych

zawartych

w

planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile
nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.]
<3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że
przedsięwzięcie

to

wpływa

negatywnie

na

możliwość

osiągnięcia

celów

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia
18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych

uwarunkowaniach

odmawia

zgody

na

realizację

tego

przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1,
3 i 4 tej ustawy.>
Art. 85.
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
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wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać:
1) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko:
a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione
uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione:
– ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
[– uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, o którym
mowa w art. 78,]
<– uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1,>
– wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone,
c) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4;
2) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1,
uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
[3. (178) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z
jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. Przepis
stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.]
<3. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania
się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami
organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.>

Art. 88.
1. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
przeprowadza się także:
1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu
właściwego do wydania decyzji;
2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji
zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
3) w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji do wychwytywania
dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w
przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o
elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
1a. W przypadku gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza konieczność
ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot planujący podjęcie realizacji
przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przepisy art. 69 i 70 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji
stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu; na postanowienie
to przysługuje zażalenie.
4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
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egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych.]
<5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie
pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z jego zapisem w formie
elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu
prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.>

Art. 90.
1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska
wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
<1a. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że
przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor
ochrony środowiska odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, o ile nie
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
1b. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że
przedsięwzięcie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, o ile
nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18
lipca 2017 r. – Prawo wodne.>
2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje:
1)

(184)

do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,

14 i 18, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, o zapewnienie
możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38;
[2) do organu, o którym mowa w art. 78, o wydanie opinii.]
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wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne, o wydanie opinii.>
2a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed
wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje o wydanie
opinii także do dyrektora urzędu morskiego.
3. (185) Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, przekazuje właściwemu
regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony
środowiska rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3.
5. (186) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony
środowiska, występując o opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, przedkłada
dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2.
6. Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.
7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo
właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje w terminie 45 dni od dnia
otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
8. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 91.
1. Postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wymaga uzasadnienia.
2. Uzasadnienie postanowienia, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu
postępowania administracyjnego, powinno zawierać:
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o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione
uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;
2) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione:
a) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
[b) ustalenia zawarte w opinii, o której mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2,]
< b)

ustalenia zawarte w opiniach, o których mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a,>

c) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone.
Art. 93.
1. (188) Właściwy organ wydaje decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
oraz pozwolenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, uwzględniając warunki realizacji
przedsięwzięcia określone w:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1.
2. (189) W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu, o
którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, właściwy organ może:
1) nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące:
a) przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć
zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
b) ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko;
2) nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając
jej zakres i termin przedstawienia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska - stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania, jeżeli konieczność ta nie została stwierdzona w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
4) zmienić wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli potrzeba zmiany
została stwierdzona w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, właściwy organ, w przypadku gdy z oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:
1) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej
kompensacji;
2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko - nakłada obowiązek tych działań.
[4. (191) Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że
przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ
właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz
pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, odmawia zgody na realizację
przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.]

Art. 95.
1. (193) Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenie, o którym
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, wymagają uzasadnienia.
2. Uzasadnienie decyzji powinno również zawierać informacje o tym w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i uwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone w:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1.
[3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o
wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią organu, o którym
mowa w art. 78.]
<3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o
wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opiniami, o których
mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a.>

Art. 96.
1. (194) Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, oraz do
wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż
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związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany
do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
2) koncesja, inna niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wydawana na podstawie ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
[3) pozwolenie wodnoprawne, inne niż wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 - wydawane na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<3) zgoda wodnoprawna inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1
pkt 6 – wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne;>
4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w
polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z
ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia
obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska:
1)

(195)

wniosku o wydanie decyzji lub zgłoszenia, o których mowa w ust. 1;

2) karty informacyjnej przedsięwzięcia;
3) poświadczonej

przez

właściwy

organ

kopii

mapy

ewidencyjnej

obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4
lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjnowysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
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będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
[5)

(196)

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan

ten został uchwalony, albo informacji o jego braku; nie dotyczy to drogi publicznej, linii
kolejowej, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania
substancji w górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z
regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, budowli przeciwpowodziowych realizowanych
na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w
zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących , dla strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych oraz dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.]
<5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
ten został uchwalony, albo informacji o jego braku; nie dotyczy to drogi publicznej,
linii kolejowej, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania
substancji w górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z
regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, inwestycji realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w
zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych oraz dla inwestycji w zakresie infrastruktury
dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
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Gdańską.>
4. (197) Wydanie postanowienia przerywa bieg terminów postępowania, w ramach którego
stwierdzono obowiązek, o którym mowa w ust. 3.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 935 i 976)

Art. 56.
1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej
podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji
rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych
państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej w województwie:
1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
2)

(4)

dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy

urzędów celno-skarbowych;
3)

(5)

(uchylony);

4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
[7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;]
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży
Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
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podstawie odrębnych ustaw.

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122)

Art. 6.
1. Do wniosku, o którym mowa w art. 3, załącza się:
1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą projektowany obszar lotniska, z
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie
terenu;
2) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami;
3) oznaczenie nieruchomości podlegających wykupieniu przez Skarb Państwa albo jednostkę
samorządu terytorialnego w trybie przepisów rozdziału 3 - jeżeli na projektowanym
obszarze lotniska, o którym mowa w pkt 1, znajdują się nieruchomości niebędące
własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, zakładającego lotnisko
albo zarządzającego lotniskiem;
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250 i 2255), aktualnym na dzień opracowania projektu;
6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145
oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785), jeżeli jest ono wymagane;
7) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 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. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.);
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- 296 8) promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. - Prawo lotnicze - w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
obejmującej budowę lotniska użytku publicznego;
9) opinie:
a) Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa,
b) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
c) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu
pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w
jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich
lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi
powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zakładający lotnisko lub zarządzający
lotniskiem,
d) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879, 960 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 60) oraz lotnisk użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe",
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
f) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
g) [dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej] < dyrektora
właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie> - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie
urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót
na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
h) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do
nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Lasów Państwowych,
i) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury
chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej;
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tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem
wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do
rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w przypadku, gdy
wnioskodawcą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
11) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
2. W przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej przebudowę
lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu
lotniczego niewykraczającej poza zakres zezwolenia na założenie lotniska, o którym
mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, ust. 1 pkt 9 nie
stosuje się.
3. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, na wniosek w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie
traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.
[5. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wymaga wydania
pozwolenia wodnoprawnego, marszałek województwa wydaje to pozwolenie w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W sprawach
dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.). Dla
ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych
nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.]
<5. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wymaga wydania
zgody wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę
zgodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.
W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). Dla ustalenia stanu
prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia
18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości
określa się według katastru nieruchomości.>
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skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 i 2260)

Art. 6.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej
lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i
obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub większej;
2) określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich, jak również podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych
geograficznych naniesionych na mapę morską;
3) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie
potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych
charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 2016 r. poz. 353, 831, 961 i 1250), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest ona
wymagana;
7) (uchylony);
8) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
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inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3;
10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 9;
11) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1;
12) opinie, o których mowa w ust. 3;
13) wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
14) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego
wnioskiem.
2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od
zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami
świadczeń lub warunków.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu inwestor występuje o opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960);
2) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa
narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w
odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w
polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250).
3) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4) organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
[5) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w
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1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695 oraz
z 2016 r. poz. 904) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);]
<5) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...);>
6) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298 i 904) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427);
7) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
7a) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 7;
8) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z
2016 r. poz. 1330);
9) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440);
10) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1297, z późn. zm.);
11) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
12) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w
otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361);
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(1)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 , z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016
r. poz. 1954);
14) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422);
15) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na
tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250).
4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje
wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.
5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź
stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji
inwestycji.
Art. 15.
1. Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w
trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165 i 1250), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej
ustawy.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wiąże wojewodę
wydającego pozwolenie na budowę.
3. Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu może w zależności od żądania
wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane położone na obszarze danego
województwa lub jego część.
[4. Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu
przepisy art. 5 ust. 3, art. 7, art. 8 ust. 1 i 1a, art. 9 oraz art. 12 stosuje się odpowiednio.]
<4. Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu
przepisy art. 7, art. 8 ust. 1 i 1a, art. 9 oraz art. 12 stosuje się odpowiednio, z tym że
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Budowlanego.>
5. Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu.
6. Do inwestycji w zakresie terminalu nie stosuje się przepisu art. 32 ust. 1 pkt 3 Prawa
budowlanego.
7. Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości objętej decyzją o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dokonana po wydaniu tej decyzji,
wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości,
scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi
przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Art. 18.
[1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga wydania pozwolenia
wodnoprawnego, pozwolenie to wydaje marszałek województwa w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W sprawach dotyczących wydania
pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne.
2. Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne, ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, a siedziby i
adresy właścicieli i użytkowników wieczystych określa się według katastru nieruchomości.
Przepisy art. 8 ust. 1 i 1a, art. 11 i art. 12 stosuje się odpowiednio.
2a. Przepis art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ma zastosowanie
również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 20. Do stron, o
których mowa w art. 127 ust. 7a pkt 3 i 4 tej ustawy, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
2b. W sprawach określonych w ust. 1, w stosunku do:
1) wnioskodawcy, stosuje się odpowiednio przepis art. 8 ust. 1 pkt 1;
2) strony, o której mowa w art. 127 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 12.
3. W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyższego
stopnia wymierza marszałkowi województwa, w drodze postanowienia, na które
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stanowią dochód budżetu państwa.]
<1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga zgody wodnoprawnej,
zgodę tę wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach
dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
2. Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z
dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, a
siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych określa się według katastru
nieruchomości. Przepisy art. 8 ust. 1 i 1a, art. 11 i art. 12 stosuje się odpowiednio.
2a. Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne ma zastosowanie
również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.
2b. W sprawach określonych w ust. 1, w stosunku do:
1) wnioskodawcy, stosuje się odpowiednio przepis art. 8 ust. 1 pkt 1;
2) właściciela wody, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz
art. 12.
3. W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej wymierza Państwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie,
karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód
budżetu państwa.>
4. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w
ust. 3. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 3, podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, 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.
Art. 25.
1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez tereny wód
płynących, dróg publicznych, bądź tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do
nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.
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uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury
kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.]
<2. Inwestor, niezwłocznie przed planowanym zajęciem terenu, o którym mowa w ust. 1,
uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z zarządcą drogi, zarządcą
infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art.
212 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zakres, termin i warunki
zajęcia tego terenu.>
[Art. 26.
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji
inwestycji w zakresie terminalu oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji
inwestycji w użytkowanie za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 20 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.]
< Art. 26.
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji
inwestycji w zakresie terminalu, oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i
eksploatacji inwestycji w użytkowanie za opłatą roczną, na zasadach określonych w art.
261 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.>

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489,
z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2003)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) danych przestrzennych - rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub
pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
2) infrastrukturze informacji przestrzennej - rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory
danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury,
które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji
przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie;
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możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych
przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był
spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;
4) metadanych infrastruktury informacji przestrzennej - rozumie się przez to informacje,
które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i
umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;
5) obiekcie przestrzennym - rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu,
zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem
geograficznym;
6) organie administracji - rozumie się przez to:
a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;
7) organie wiodącym - rozumie się przez to:
a)

(2)

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym
mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy,
b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części
dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie
tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 9 załącznika do ustawy,
w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),
d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o
którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,
[e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 12-14 i 19 załącznika do ustawy, z
zastrzeżeniem lit. c,]
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- 306 <e) ministra

właściwego

do

spraw

środowiska,

w

zakresie

tematów

danych

przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 12–14 i 19
załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c i lit. l,>
f) ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych przestrzennych, o
którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy,
[g) Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w
rozdziale 1 pkt 1-7, rozdziale 2 pkt 1-3 oraz rozdziale 3 pkt 2, 3, 6, 8 i 11 załącznika do
ustawy,]
< g)

Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których

mowa w rozdziale 1 pkt 1–7, rozdziale 2 pkt 1–3 oraz rozdziale 3 pkt 2, 3, 6, 8 i 11
załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,>
h) Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w
rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika do ustawy,
i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych przestrzennych, o
którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy,
j) Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których
mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do ustawy,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do ustawy,
[l) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części
dotyczącej elementów hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i
regionami wodnymi, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
Rzeczypospolitej Polskiej;]
< l) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie tematu
danych przestrzennych, o którym mowa w:
– rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej elementów
hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi, z
wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej,
– rozdziale 3 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej urządzeń poboru wody,
– rozdziale 3 pkt 12 załącznika do ustawy, w części dotyczącej strefy zagrożenia
naturalnego, rozumianych jako obszary zagrożone, charakteryzowane na podstawie
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względu na swoją lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny
wpływ na społeczeństwo, w szczególności powodzi, osunięć ziemi i osiadania
gruntu;>
8) osobie trzeciej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem administracji;
9) rejestrze publicznym - rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);
10) usługach danych przestrzennych - rozumie się przez to usługi będące operacjami, które
mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych
zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
11) zbiorze danych przestrzennych - rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na
wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

Art. 22.
1. W skład Rady wchodzą:
1) Główny Geodeta Kraju;
2) Główny Geolog Kraju;
3) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
[5) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;]
<5) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;>
6) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7) Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8)

(9)

przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub

podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw informatyzacji;
9) czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10)

(10)

czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych

powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
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ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przez zainteresowane instytucje i
organizacje.
3. (12) Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.
4. (13) Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw
informatyzacji.
5. Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie za udział w
posiedzeniach Rady.
6.

(14)

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez Radę zadań,
efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność;
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mając na
uwadze zakres zadań określonych w art. 21 ust. 2 oraz znaczenie tych zadań dla procesu
tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także przyjmując, że wynagrodzenie
członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie może przekroczyć 50 % kwoty bazowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie
budżetowej.

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003)
Art. 51.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 50, zawiera:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać, przedstawionych na mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku - na mapie
ewidencyjnej, przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu oraz proponowany przebieg
regionalnej sieci szerokopasmowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów
budowlanych tej sieci;
2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
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a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również
sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
c) istotnych parametrów technicznych inwestycji oraz jej wpływ na środowisko.
2. Przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art.
143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Do wniosku, o którym mowa w art. 50, dołącza się:
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą 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 2016 r. poz. poz. 353, 831, 961 i 1250), o ile jest wymagana;
2) uzgodnienia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów pasa drogowego lub obszarów w liniach rozgraniczających
teren inwestycji drogowej określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzji o
ustaleniu lokalizacji drogi krajowej albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej a także obszarów przyległych do pasa drogowego;
3) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowościach uzdrowiskowych,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów morskich, obszarów
pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych,
e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
f) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i
jego otuliny,
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wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie
przyrody,
h) [dyrektora

właściwego

regionalnego

zarządu

gospodarki

wodnej]

<dyrektora

właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie> - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie
urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót
na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
i) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
j) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016
r. poz. 1330),
k) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1297, z późn. zm.),
l) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań rządowych
albo samorządowych, służących do realizacji inwestycji celu publicznego, o których
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych planami
zagospodarowania przestrzennego,
m) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta.
4. Właściwy organ dokonuje uzgodnienia lub wydaje opinię, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i
3, na wniosek inwestora, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Organ dokonuje uzgodnienia w formie postanowienia, na które inwestorowi przysługuje
zażalenie.
6. Niedokonanie uzgodnienia lub niewydanie opinii, w terminie, o którym mowa w ust. 4,
traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
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zezwolenia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów, wymagane
odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.

Art. 54.
1. Wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w
terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 50.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zawiera w
szczególności:
1) określenie rodzaju inwestycji;
2) warunki techniczne realizacji inwestycji;
3) wynikające z przepisów odrębnych warunki w zakresie:
a) ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
b) obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji,
c) wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich,
d) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
4) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji, wyznaczonych na mapie zasadniczej
lub w przypadku jej braku - na mapie ewidencyjnej;
5) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji
regionalnej sieci szerokopasmowej, o ile jest to wymagane;
6) informację o zgodności lub braku zgodności inwestycji z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.
3. Przepisy art. 124 ust. 4, art. 124a oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, na okres i w zakresie
niezbędnym do realizacji i eksploatacji regionalnej sieci szerokopasmowej:
1) zobowiązuje podmiot zarządzający lub gospodarujący gruntami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem terenów zajętych
pod drogi publiczne, terenów zajętych pod linie kolejowe i gruntów pokrytych wodami
płynącymi, do ich wydania najpóźniej w dniu uzyskania przez inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowę;
2) uprawnia inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
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5. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej

od

spełnienia

świadczeń

lub

warunków

nieprzewidzianych

obowiązującymi przepisami.
6. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu
zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń

w

specjalności

architektonicznej

albo

uprawnienia

budowlane

do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej.
7. Wzmiankę o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
zamieszcza się w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Wpisów dokonuje się na
wniosek inwestora.
8. W przypadku gdy lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga przejścia przez
tereny dróg publicznych, linii kolejowych bądź grunty pokryte wodami płynącymi,
inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej
inwestycji.
[9. Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia
w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej
lub odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i
1250), zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.]
<9. Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu,
uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z zarządcą drogi, zarządcą
infrastruktury kolejowej lub odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), zakres, warunki
i termin zajęcia tego terenu.>
10. Decyzja

o

ustaleniu

lokalizacji

regionalnej

sieci

szerokopasmowej

podlega

natychmiastowemu wykonaniu.
[Art. 55.
Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji
inwestycji w zakresie regionalnych sieci szerokopasmowych, oddaje się inwestorowi w
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określonych w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Umowę użytkowania
zawiera się w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 54
ust. 9.]
< Art. 55.
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji
inwestycji w zakresie regionalnych sieci szerokopasmowych, oddaje się inwestorowi w
użytkowanie na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji, za opłatą roczną, na
zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Umowę
użytkowania zawiera się w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia, o którym
mowa w art. 54 ust. 9.>

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 oraz z
2016 r. poz. 1250 i 2260)
[Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) budowlach przeciwpowodziowych - rozumie się przez to kanały ulgi, poldery
przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję
powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota
przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz
budowle ochrony przed powodzią morską - wraz z obiektami związanymi z nimi
funkcjonalnie;
2) inwestorze - rozumie się przez to regionalny zarząd gospodarki wodnej, urząd morski,
marszałka województwa działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, województwo, powiat, gminę lub
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696), realizujących inwestycję.]

<Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
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budowlach przeciwpowodziowych rozumie się przez to:

a)

kanały ulgi,

b)

kierownice w ujściach rzek do morza,

c)

poldery przeciwpowodziowe,

d)

sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,

e)

suche zbiorniki przeciwpowodziowe,

f)

wały przeciwpowodziowe,

g)

budowle regulacyjne,

h)

wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,

i)

falochrony,

j)

budowle ochrony brzegów morskich

– wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami
przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią;
2)

inwestorze rozumie się przez to:

a)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o którym mowa w przepisach

ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.. poz. . . . ),
b)

urząd morski,

c)

województwo,

d)

powiat,

e)

gminę,

f)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

pełniący państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną na podstawie art. 370 ustawy
z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.. poz. . . . ),
g)

partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz.
1920)
– realizujących inwestycję.>
Art. 6.
1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
[1) charakterystykę inwestycji określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej oraz jej
lokalizację i parametry techniczne;]
<1) charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz
parametry techniczne;>
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zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla
obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części
nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty
budowlane;]
<2)

mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą:

a) projektowany

obszar

inwestycji

z

zaznaczeniem

podziału

geodezyjnego

nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,
b) istniejące uzbrojenie terenu,
c) wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą
prowadzone roboty budowlane,
d) wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;>
3) analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka
powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały
opracowane;
4) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami;
5) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
7) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy 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),
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów
leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
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chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774),
f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,
g) właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg,
h) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
[i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, o ile nie jest inwestorem,]
< i) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono inwestorem,>
j) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),
k)

(2)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016
r. poz. 1954),
l) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i
jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.);
8) pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
9) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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.), z zastrzeżeniem art. 17;
10) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację
inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4;
11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b;
12) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazanych
zgodnie z pkt 10.
2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek inwestora, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii;
niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
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zwolnienia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi
przepisami.

Art. 9.
Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
1) określenie linii rozgraniczających teren;
2) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury
współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
3) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
4) zatwierdzenie podziału nieruchomości;
5) oznaczenie według katastru nieruchomości:
a) nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji,
które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,
b) nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej
funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu
terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania[;] <,>
< c)

nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;>

6) zatwierdzenie projektu budowlanego;
7) warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące określenia:
a) szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
b) czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
c) terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
d) szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
f) ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, z uwzględnieniem obszarów bezpośredniego
zagrożenia

powodzią

oraz

obszarów

potencjalnego

zagrożenia

szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone.
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- 318 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz.
1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215)

Art. 23.
1. Udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie

lub

rozpoznawanie

rud

pierwiastków

promieniotwórczych

oraz

wydobywanie tych rud ze złóż wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
[2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, o których
mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352), wymaga uzgodnienia z organem
odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania
pozwolenia wodnoprawnego;]
<2) wydobywanie z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, o których
mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …),
wymaga uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii
organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego;>
3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku
węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami
kopalin;
4) podziemne

składowanie

dwutlenku

węgla

wymaga

uzyskania

opinii

Komisji

Europejskiej.
2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze
złóż
- wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
wykonywania zamierzonej działalności.
2a. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej:
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- 319 1) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie

substancji,

podziemne

składowanie

odpadów

albo

podziemne

składowanie dwutlenku węgla,
2) wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1
- wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu
na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia jest
nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z
nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7.
3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do Komisji
Europejskiej kopię wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku
węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w terminie miesiąca od dnia otrzymania
wniosku.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję:
1) po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo
2) po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania opinii.

Art. 94.
1. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła kopie decyzji dotyczących
dokumentacji geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3:
1) organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, których terytoriów dotyczy
dokumentacja geologiczna;
2) właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej - jeżeli dokumentacja
geologiczna dotyczy obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
[3) właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w przypadku
dokumentacji hydrogeologicznej;]
<3) właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa

Wodnego

Wody

Polskie

–

w

przypadku

dokumentacji

hydrogeologicznej;>
4) pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając po 1
egzemplarzu dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i postaci elektronicznej;
5) właściwym miejscowo wojewodom.
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- 320 2. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, o
której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej
pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
3. W przypadku gdy właściwym miejscowo organem administracji geologicznej, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska, dokumentację
geologiczną przesyła się do państwowej służby geologicznej prowadzącej archiwum, o
którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552)

Art. 5.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej zawiera:
1) ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie
potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych
charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
2) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej
lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:5000,
przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren,
którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
3) mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone w skali i zgodnie z odrębnymi przepisami, z
uwzględnieniem wskazań, o których mowa w pkt 9 i 10;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 321 4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora obiektu energetyki jądrowej
siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz oświadczenie inwestora lub podmiotu
powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 3
pkt 2;
5) wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 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. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003), z zastrzeżeniem art.
20;
7) raport lokalizacyjny, o którym mowa w art. 35b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, wraz z wyprzedzającą opinią Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o
której mowa w art. 36a tej ustawy, dotyczącą planowanej lokalizacji obiektu energetyki
jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
8) wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na
których planuje się zlokalizowanie inwestycji, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku
do których inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości;
9) wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku, do których decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograniczonych praw
rzeczowych obciążających te nieruchomości;
10) wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i
przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
11) opinię operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego dotyczącą możliwości
przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej tego operatora - w przypadku
inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej;
12) opinie:
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- 322 a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879, 960 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60),
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw

b)

energii, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60),
c) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
d) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz
przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących
przedmiot działalności wydobywczej,
[e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do
gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695 oraz z 2016
r. poz. 904) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015
r. poz. 469, z późn. zm.),]
< e)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych –

w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2017 r.
– Prawo wodne (Dz. U. poz. ...),>
f) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz
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- 323 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
z późn. zm.),
g) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z
ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.),
h) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.),
i) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191),
j) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1727, z późn. zm.),
k) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta),
l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w
otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z
2017 r. poz. 60),
m) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016
r. poz. 1954),
n) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i
jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132),
o) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do innych, niż określone w
lit. n, form ochrony przyrody,
p) [właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej] < właściwego
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
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urządzeń wodnych,
q) właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 oraz z 2016 r. poz. 1165 i
2003).
2. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym
terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody
bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji
inwestycji.
[Art. 19.
1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga
wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio, marszałek województwa albo
starosta wydają pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.
W sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
2. W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit.
c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych
nieruchomości określa się według ewidencji gruntów i budynków.]

< Art. 19.
1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga
zgody wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę
zgodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W
sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
2. W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt
2 lit. e ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli
tych nieruchomości określa się według ewidencji gruntów i budynków.>
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1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga
przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny linii kolejowej,
inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji
inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze
pisemnego porozumienia z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, z zarządcą drogi lub z zarządcą infrastruktury
kolejowej zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.
2. Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji i
eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się
inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą
roczną, na zasadach określonych w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne.]
<Art. 29.
1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny linii
kolejowej, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji
i eksploatacji inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia,
w drodze pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa
w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z zarządcą drogi lub z
zarządcą infrastruktury kolejowej zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.
2. Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do
realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie,
za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. –
Prawo wodne.>
[Art. 36.
Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1,
podlegają natychmiastowemu wykonaniu.]
< Art. 36.
Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1
oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.>
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wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656)
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
[1) obszarze wodnym - rozumie się przez to wody śródlądowe w rozumieniu art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i
2295 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5 ust. 5b tej
ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także
kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące
nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w
najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;
2) wyznaczonym obszarze wodnym - rozumie się przez to kąpielisko, miejsce wykorzystywane
do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej
powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub
głębokości powyżej 1,2 m;]
<1) obszarze wodnym – rozumie się przez to wody śródlądowe w rozumieniu art. 19
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) oraz wody przybrzeżne
w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od
linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli,
pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej
powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub
głębokości powyżej 1,2 m;
2) wyznaczonym obszarze wodnym – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące
nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości powyżej
0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;>
3) wypadku - rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które
wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach
wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia;
4) ratownictwie wodnym - rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych,
polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które
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obszarze wodnym;
5) ratowniku wodnym - rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z
zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w
ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z
późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;
[6) miejscu wykorzystywanym do kąpieli - rozumie się przez to miejsce, o którym mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
7) kąpielisku - rozumie się przez to kąpielisko w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;]
<6) miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – rozumie się przez to miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, o którym mowa w art. 16 pkt 28 ustawy z
dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
7) kąpielisku – rozumie się przez to kąpielisko, o którym mowa w art. 16 pkt 22 ustawy
z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
8) pływalni - rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową,
przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z
trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825)

Art. 1.
[1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi w
rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352).]
<1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi
w rozumieniu art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. …).>
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szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane przez właściwe
organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się
niewystarczające, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie
danych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów:
1) wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na
terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie,
2) rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w rozdziale 2,
3) w przypadku rozwiązań określonych w art. 5-7, art. 10-19, art. 23, art. 26-29, art. 33 i art.
36 - warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności,
nie dłuższy niż 12 miesięcy
- kierując się zakresem niezbędnej do udzielenia pomocy, uwzględniając bieżące możliwości
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
3. W przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2,
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców
wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pożyczki na zasadach
określonych w rozdziale 3.
4. Po wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, w celu
umożliwienia zastosowania szczególnych rozwiązań określonych ustawą, Prezes Rady
Ministrów może dokonywać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych
wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając
przeznaczenie środków publicznych na sfinansowanie zadań określonych przez
dysponentów części wnioskujących o dokonanie przeniesień.

Art. 39.
[1. W stosunku do urządzeń wodnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi nie stosuje
się przepisów art. 122 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
2. W zakresie wykonywania innych robót związanych z odbudową, remontem i rozbiórką
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art. 122 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.
3. Odbudowa, remont lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią, uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi
jest możliwa bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i decyzji, o których mowa w art.
88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
4. Odwołania od decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych, o których mowa w art. 122 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w zakresie poboru wód do
zaopatrzenia ludności w wodę oraz odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, nie
wstrzymują wykonania tych decyzji.]
<1. W stosunku do urządzeń wodnych, o których mowa w art. 16 pkt 65 ustawy z dnia
18 lipca 2017 r. – Prawo wodne, uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi nie
stosuje się przepisu art. 389 pkt 6 tej ustawy.
2. W zakresie wykonywania innych robót związanych z odbudową, remontem
i rozbiórką urządzeń wodnych, o których mowa w art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 18
lipca 2017 r. – Prawo wodne, uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi nie
stosuje się przepisów art. 390 ust. 1 tej ustawy.
3. Odbudowa, remont lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, uszkodzonych lub zniszczonych w
czasie powodzi, jest możliwa bez uzyskania zgody wodnoprawnej.
4. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej pozwolenia
wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, w zakresie poboru wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, nie
wstrzymują wykonania tych decyzji.>
5. Wykonanie urządzenia wodnego oraz robót, o których mowa w ust. 1 i 2, będących
przedsięwzięciem:
1) mogącym znacząco oddziaływać na środowisko,
2) innym niż określone w pkt 1, mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony
- wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do której stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
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5 i 6 oraz ust. 1a-1c i art. 80 ust. 2 tej ustawy.
6. Raport

o

oddziaływaniu

przedsięwzięcia

na

środowisko

i

kartę

informacyjną

przedsięwzięcia przedkłada się w jednym egzemplarzu wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
7. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której
mowa w ust. 5, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
8. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego realizację przedsięwzięcia.
9. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 5 pkt 2, określa się
warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
10. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
11. Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 5:
1) wskazuje interes prawny lub obowiązek odwołującej się strony;
2) zawiera zarzuty przeciw decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
12. Do organizacji ekologicznych stosuje się przepisy art. 44 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.
13. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje
się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z
2017 r. poz. 785)
Art. 36.
1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra
właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej.
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zarząd województwa.
3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska uchwalony
wojewódzki plan gospodarki odpadami, w postaci papierowej, w terminie miesiąca od
dnia uchwalenia planu.
4. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy
wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków
międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie
związanym z ochroną wód - przez właściwego [dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki

wodnej]

<dyrektora

regionalnego

zarządu

gospodarki

wodnej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie >.
5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, o
których mowa w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania, a projekt planu
inwestycyjnego do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż miesiąc
od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię
pozytywną.
6a. Jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie zgłasza uwag do projektu planu
inwestycyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 6, projekt uznaje się za uzgodniony.
6b. Dokonanie przez sejmik województwa zmian w planie inwestycyjnym uzgodnionym z
ministrem właściwym do spraw środowiska oraz w pozostałej części wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami, która odnosi się do inwestycji wskazanych w planie
inwestycyjnym, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska.
7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy 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, dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
8. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ
przygotowujący projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział
społeczeństwa, o którym mowa w dziale III w rozdziale 3, ustawy z dnia 3 października
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 83.
1. Dostęp do BDO posiadają:
1) minister właściwy do spraw środowiska,
2) administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska,
3) minister właściwy do spraw gospodarki,
4) minister właściwy do spraw rolnictwa,
5) minister właściwy do spraw transportu,
6) minister właściwy do spraw zdrowia,
6a)

(19)

minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,

7) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
8) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych,
[9) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów
gospodarki wodnej,]
<9) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,>
10) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
11) Główny Geodeta Kraju,
12) marszałek województwa,
13) wojewoda,
14) starosta,
15) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
16) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
17) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
18) zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi
- zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 ust.
7.
2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie
związanym z ich kompetencjami i zadaniami.
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zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 96.
1. Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do
obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki
odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
- odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2-13.
2. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu
powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.
3. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, spoczywa na wytwórcy tych osadów.
4. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, jeżeli są one ustabilizowane
oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez
poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który
obniża podatność komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie i eliminuje zagrożenie
dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.
5. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio
procesowi osuszania.
6. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być
stosowane, poddaje się badaniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
ust. 13, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.
7. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania, wraz z
tymi osadami, władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe
mają być stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na
poszczególnych gruntach, oraz wyników badań, o których mowa w ust. 6.
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ust. 1 pkt 1-3, powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze
przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być
stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem.
9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywane w formie pisemnej i zawiera
informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne
działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.
10. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe,
jest obowiązany przechowywać wyniki badań, o których mowa w ust. 6, oraz informacje,
o których mowa w ust. 7, przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów
ściekowych.
11. Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane
w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest zwolniony z obowiązku uzyskania
zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub obowiązku wpisu do rejestru.
12. Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:
1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
[2) na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich
ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r.
poz. 352 i 1250);]
<2) na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich
ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 135 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...);>
3) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i
cieków;
4) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych
i bagiennych;
5) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
6) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i
słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na
głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
7) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
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w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne;]
<8) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich
ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne;>
9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1,
jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu
mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
11) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew
owocowych;
12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części
jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18
miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.]
13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania
komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na
gruntach, a także zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów
ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane, kierując się zasadami
ochrony środowiska oraz ochrony gruntów rolnych.

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. poz. 1856)

[Art. 4.
Zadania, o których mowa w art. 3, będą koordynowane przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej.]
<Art. 4.
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.>

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635)

Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej zawiera:
1) określenie linii rozgraniczających teren objęty wnioskiem, w tym linii rozgraniczających
teren przeznaczony pod budowę stacji elektroenergetycznej, opracowanych geodezyjnie i
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy
katastralnej, w skali co najmniej 1:5000, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;
2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
4) charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji;
5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250 i 1579);
6) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane;
7) mapy z projektem podziału tych nieruchomości, które tylko w części są położone w
granicach terenu objętego wnioskiem, w tym terenu przeznaczonego pod budowę stacji
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o gospodarce nieruchomościami;
8) wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, na których jest planowana budowa
stacji elektroenergetycznej, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 19 ust. 3;
9) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości, o których
mowa w pkt 8, jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów i prawa te zostały w nich ujawnione;
10) wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, w stosunku do których decyzja o
ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1;
11) opinie, o których mowa w ust. 2;
12) wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
13) uzgodnienie zarządców dróg publicznych - w zakresie, w jakim projektowana inwestycja
przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do
nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w
sposobie zagospodarowania pasa drogowego.
2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesyłowej inwestor załącza opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960);
2) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw
energii, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 338 Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642
oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250);
3) Ministra Obrony Narodowej - w przypadku gdy projektowana inwestycja przebiega lub
oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy ochronne;
4) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
5) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
6) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z
2016 r. poz. 422, 586, 903 i 1020);
7) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z
2016 r. poz. 1330);
8) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu władającego
nieruchomością wchodzącą w skład obszaru kolejowego - w zakresie, w jakim
projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład obszaru
kolejowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub
powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości;
9) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
10) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w
otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361);
11) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422);
12) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
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obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250), w zakresie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.]
<13)

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do obszarów, o których
mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. …), w
zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.>
3. [Organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, lub uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt
13, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku.] <Opinię, o której
mowa w ust. 2, lub uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wydaje się w
terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku.> Niewydanie opinii
albo uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej albo
jako pozytywne uzgodnienie wniosku.
4. Kopię opinii, o której mowa w ust. 2, oraz uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 13,
właściwy organ przekazuje wojewodzie.
5. Opinie, o których mowa w ust. 2, i uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, zastępują
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów,
wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej.

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

Art. 17.
1. Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego
programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
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obwieszczenie;
2) sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;
4) występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji:
a) w każdym przypadku przez:
– zarząd właściwego powiatu - w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu,
– zarząd właściwego województwa - w zakresie zgodności z planem zagospodarowania
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa,
– właściwego wojewodę - w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji
celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,
– właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa - w zakresie
wymagań bezpieczeństwa i obronności,
– właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - w
zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
– właściwą gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną,
– operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych,
– Komitet Rewitalizacji, jeżeli został powołany,
b) w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji przez:
– właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w zakresie form ochrony
przyrody,
– właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w zakresie form ochrony zabytków,
– właściwego dyrektora urzędu morskiego - w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
– właściwy organ nadzoru górniczego - w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
– właściwy organ administracji geologicznej - w zakresie zagospodarowania terenów
osuwisk,
[– właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w zakresie
zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,]
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w zakresie zagospodarowania obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią,>
– ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony
uzdrowiskowej,
– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - w zakresie nieruchomości Skarbu
Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa;
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i
uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego
programu rewitalizacji.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255)

Art. 13.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 286 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
"1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4,
przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których
mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z
zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje
informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w
art. 287 ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.";
[2) w art. 286a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa w art.
286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 10, oraz informacji o korzystaniu ze
środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1, prowadzi
wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art.
287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go, za pośrednictwem
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środowiska.";]
3) w art. 288 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego obowiązanym:",
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 5 marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych
ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;",
c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) przedłożył wykaz zwierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane nasuwające
zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie
własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z
wykazu;";
4) w art. 289 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród
wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu
marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z
tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273
ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których
mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.".
Art. 17.
W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 56 wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.):
[a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) art. 285 otrzymuje brzmienie:
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korzystanie ze środowiska miało miejsce.
2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31
marca następnego roku.
3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości
rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji.
4. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie
2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.
5. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono
odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze
środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.";",]
< a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) art. 285 otrzymuje brzmienie:
„Art. 285. 1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym
korzystanie ze środowiska miało miejsce.
2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia
31 marca następnego roku.
3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie
wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji.
4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów
umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot
korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.”;>
[b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
"7a) art. 286 otrzymuje brzmienie:
"Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2
i 5, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których
mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z
zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
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hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje
informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w
art. 287 ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
3. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3,
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie
przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
4. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają
one z wykazu o wysokości należnych opłat.
5. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza,
przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji
zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, uwzględniający
informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz
wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni
rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
6. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 5, stanowią podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego.
7. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek
województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w
szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:
1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów;
2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną ustalone:
1) forma wykazu;
2) zawartość wykazu;
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4) wymagane techniki przedkładania wykazu.
10. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego przekazuje
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacje o rodzajach substancji
wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy sporządzone na
podstawie raportów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, niezbędne do
prowadzenia wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.";",]
< b)
„7a)

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
art. 286 otrzymuje brzmienie:

„Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285
ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i
dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz
wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
2. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli
wynikają one z wykazu o wysokości należnych opłat.
3. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza,
przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji
zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza,
wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, stanowią podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.
5. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek
województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.
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wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych,
uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:
1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz
składowania odpadów;
2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, zostaną ustalone:
1) forma wykazu;
2) zawartość wykazu;
3) układ wykazu;
4) wymagane techniki przedkładania wykazu.
8. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego przekazuje
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacje o rodzajach substancji
wprowadzonych

do powietrza,

wielkości emisji

oraz

wysokości

opłat

za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok
kalendarzowy sporządzone na podstawie raportów, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji, niezbędne do prowadzenia wojewódzkiej bazy informacji o
korzystaniu ze środowiska.”;”,>
c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
"10a) w art. 289 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze
środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł nie przedkłada
się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1, 2 i 5.";";
2) w art. 60a uchyla się ust. 2;
[3) w art. 61 wyrazy "art. 286 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 286 ust. 8";]
<3) w art. 61 wyrazy „art. 286 ust. 10” zastępuje się wyrazami „art. 286 ust. 6”>
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wyrazami "z wyjątkiem art. 56 pkt 7, 7a i 10a, które wchodzą w życie z dniem".

Art. 35.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 14 oraz art. 15 pkt 4 lit. a tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 1
kwietnia 2017 r.;
[2) art. 13 pkt 2 i pkt 3 lit. b oraz art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;]
<2)

art. 13 pkt 3 lit. b oraz art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;>

3) art. 19 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.
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