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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1260) 

 

 

 

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 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630) 

 

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: 

1)   o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 

1; 

[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;] 

<2) o projektach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1, 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 i 2; 

4) o stanowiskach, o których mowa w art. 47 ust. 3;> 
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<4a) o stanowiskach, o których mowa w art. 53 ust. 1;> 

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;] 

<8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1;> 

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, 

–  programów ochrony powietrza, 

–  programów ochrony środowiska przed hałasem, 

–  wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, 
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–   strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w 

art. 14 ust. 1 tej ustawy, 

b)  (uchylona), 

ba)   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)   (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,  

o)  rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej ustawy, 

p)  wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, 
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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)   (uchylona); 

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

a)   projektach planów ochrony, projektach planów zadań ochronnych oraz projektach 

zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody, 

b)   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)   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)   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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c)  decyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne 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 2018 r. poz. 1454 i 1629) - 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 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. 

zm.) 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, 

e)  programie monitoringu wód morskich, 
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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 

2018 r. poz. 1471 i 1479) - o rejestrach poważnych awarii; 

30)   o rejestrach, o których mowa w art. 6b, art. 15v, art. 34, art. 40, art. 50 i art. 50a 

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

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1669); 

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. 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. poz. 1060); 

33)  z zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) 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. 1-3, 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 

2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) o: 

a)  koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie i 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie 

dwutlenku węgla, 
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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)   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)   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 2018 r. poz. 954 i 1616) 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, 

b)  wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i art. 68b ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów 

jądrowych 
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- 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. 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. 46. 

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

1)   koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategii rozwoju regionalnego; 

2)   polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych 

przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3)   polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są 

one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej 

ochrony. 

Art. 47. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w 

przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z 

właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu 

stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może 

spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.] 

 

<Art. 46. 

1. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt: 
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1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 

leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający 

ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

3) polityki, strategii, planu i programu innego niż wymienione w pkt 1 i 2, którego 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, 

jeżeli nie jest on bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 

wynika z tej ochrony. 

2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane 

w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 47. 

1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane 

także w przypadku projektu dokumentu innego niż wymieniony w art. 46 ust. 1 oraz 

w przypadku projektu zmiany takiego dokumentu, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym 

organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że 

realizacja postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może spowodować 

znaczące oddziaływanie na środowisko. 

2. Występując o uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, organ opracowujący projekt 

dołącza informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. 

3. Organ opracowujący projekt sporządza, w formie pisemnej, stanowisko w sprawie 

potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo jej 

braku. Stanowisko wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o 

uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.> 
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<Art. 47a. 

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie wymaga projekt 

dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany takiego 

dokumentu, a także projekt, o którym mowa w art. 47 ust. 1: 

1) przygotowywany wyłącznie dla celów obrony narodowej lub obrony cywilnej, 

2) finansowy lub budżetowy 

 z wyłączeniem projektu, którego realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie 

na obszar Natura 2000.> 

[Art. 48. 

1. Organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może, po 

uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że 

realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. 

1a. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1, może dotyczyć wyłącznie 

projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. 

2. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie 

projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów 

lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. 

3. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o 

którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o 

uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. 

3a. Stanowisko organu opracowującego projekt dokumentu, o którym mowa w art. 47, w 

sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga 

uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. 

4. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, o którym mowa w ust. 1, organ opracowujący projekty dokumentów, o 

których mowa w art. 46 pkt 2, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.] 
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<Art. 48. 

1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, 

oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi 

organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, odstąpić od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja 

postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

2. Organ opracowujący projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 

3, może, po uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, odstąpić 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 

stwierdzi, że realizacja postanowień tej zmiany nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na obszary Natura 2000. 

3. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

przypadku projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może 

dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej 

gminy. 

4. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1: 

1) pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację 

przyjętego już dokumentu lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej 

gminy; 

2) pkt 3, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację 

przyjętego już dokumentu. 

5. Występując o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w 

art. 46 ust. 1, przedkłada informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. 

6. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga uzasadnienia zawierającego 

informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. 

7. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 

pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1, podaje 
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wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 6, do publicznej wiadomości bez 

zbędnej zwłoki.> 

Art. 49. 

[Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o 

którym mowa w art. 48 ust. 1, albo przy ustalaniu, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia 

takiej oceny, zgodnie z art. 47, bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:] 

<Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, o którym mowa w art. 48, oraz przy ustalaniu, czy zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia takiej oceny, zgodnie z art. 47, bierze się pod uwagę następujące 

uwarunkowania:> 

1)   [charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, w 

szczególności:] 

<charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 

ust. 1, w szczególności:> 

a)  stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w 

odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, 

b)  powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach, 

c)  przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w 

dziedzinie ochrony środowiska, 

d)  powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska; 

2)   rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

a)  prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań, 

b)  prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, 

c)  prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska; 

3)   cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

a)  obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu, 

b)  formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 
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[Art. 50. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w 

przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 

47.] 

Art. 51. 

[1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, sporządza 

prognozę oddziaływania na środowisko.] 

<1. Organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, sporządza 

prognozę oddziaływania na środowisko.> 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1)   zawiera: 

a)  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b)  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c)  propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d)  informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e)  streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

f)   oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów 

- kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a 

ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy [;] <,> 

<g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku 

gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis 

kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu 

autorów;> 

2)   określa, analizuje i ocenia: 

a)  istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b)  stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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d)  cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e)  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności na: 

–  różnorodność biologiczną, 

–  ludzi, 

–  zwierzęta, 

–  rośliny, 

–  wodę, 

–  powietrze, 

–  powierzchnię ziemi, 

–  krajobraz, 

–  klimat, 

–  zasoby naturalne, 

–  zabytki, 

–  dobra materialne 

–  z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

3)   przedstawia: 

a)  rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b)  biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
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napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

[Art. 53. 

Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, uzgadnia z 

właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Uzgodnienia dokonuje 

się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie.] 

 

<Art. 53. 

1. Organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46, uzgadnia z właściwymi 

organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, stanowisko w sprawie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 

2. Właściwy organ, uzgadniając: 

1) potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

w odniesieniu do projektu, o którym mowa w art. 47 ust. 1, 

2) brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 i 2 

 uzgadnia równocześnie zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko. 

3. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku o uzgodnienie, stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo braku możliwości odstąpienia 

od przeprowadzenia takiej oceny.> 

Art. 54. 

1.[ Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje 

projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe 

organy, o których mowa w art. 57 i 58]. <Organ opracowujący projekt, o którym 

mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i art. 

58.> Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o 

wydanie opinii. 
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[2. Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, 

zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3, w strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko.] 

<2. Organ opracowujący projekt zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z 

przepisami działu III rozdziałów 1 i 3, w strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko.> 

3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 

oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544). 

4. Do wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie przepisy 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317, 1338 i 1563). 

 

Art. 55. 

[1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, bierze pod 

uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, o 

których mowa w art. 57 i 58, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z 

udziałem społeczeństwa. 

2. Projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, nie może zostać przyjęty, o ile nie 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że 

może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.] 

<1. Organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, bierze pod 

uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, 

o których mowa w art. 57 i art. 58, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w 

związku z udziałem społeczeństwa. 

2. Projekt, o którym mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1, nie może zostać przyjęty, o ile nie 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
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ochronie przyrody, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.> 

3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie 

wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione: 

1)   ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2)   opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 

3)   zgłoszone uwagi i wnioski; 

4)   wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone; 

5)   propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

4. [Organ opracowujący projekt dokumentu] <Organ opracowujący projekt> przekazuje 

przyjęty dokument wraz z podsumowaniem, o którym mowa w ust. 3, właściwym 

organom, o których mowa w art. 57 i 58. 

5. [Organ opracowujący projekt dokumentu] <Organ opracowujący projekt> jest 

obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu 

w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami, o których 

mowa w ust. 3 pkt 5. 

Art. 58. 

1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i 

uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest: 

1)   Główny Inspektor Sanitarny - w przypadku dokumentów opracowywanych i 

zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej; 

2)   państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w przypadku dokumentów innych niż 

wymienione w pkt 1 i 3; 

3)   państwowy powiatowy inspektor sanitarny - w przypadku miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin. 

1a. W przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar morski, 

właściwość miejscową państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w części 
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dotyczącej tych obszarów, ustala się wzdłuż linii brzegu morskiego na terenie danego 

województwa. 

2. W przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar dwóch 

województw lub obszar morski wzdłuż linii brzegu morskiego dwóch województw, 

organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych 

ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, na 

którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu lub obszaru morskiego, 

na którym ma być realizowany ten dokument. Opiniowanie i uzgadnianie następuje w 

porozumieniu z zainteresowanym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

3. W przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż 

dwóch województw, organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w 

ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Główny Inspektor 

Sanitarny. 

<4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są właściwe w sprawach opiniowania i 

uzgadniania projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, oraz 

projektów zmian takich dokumentów.> 

 

Art. 63. 

1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące kryteria: 

1)   rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a)   skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, 

b)   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja 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, 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)   różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi, 

d)  emisji i występowania innych uciążliwości, 

e)   ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą 

klimatu, 

f)   przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 

środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 

g)   zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 

2)    usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, 

zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

a)   obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w 

tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

b)   obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

c)  obszary górskie lub leśne, 

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 

e)   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, 

f)   obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 

h)  gęstość zaludnienia, 

i)  obszary przylegające do jezior, 

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

k)   wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; 
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3)    rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z: 

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze, 

c)   charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z 

uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz 

przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, 

d)  prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 

f)   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja 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, 

g)   możliwości ograniczenia oddziaływania. 

[2. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2a. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, organ 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 działania, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.] 

3. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli: 

1)   możliwość realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, jest uzależniona od 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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2)   z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia może 

spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ określa jednocześnie zakres raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 

68. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu 

przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

5a. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, o którym mowa w ust. 5, strona 

nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się 

za wycofane. 

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje zażalenie. 

 

Art. 64. 

1. [Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:] 

<Postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, wydaje się po zasięgnięciu opinii:> 

1)   regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

2)   
(4)

 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 21-25, oraz uchwały, o której 

mowa w art. 72 ust. 1b; 

3)    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 20 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. 
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1b. 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. 

<Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.> 

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 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zamiast opinii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia. 

Postanowienie to można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2. 

<1d. W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 75 ust. 1 pkt 4, jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem 

wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), 

regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie to można 

zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2.> 

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 

1)   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2)   kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

[3)   
(5)

 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. 

U. z 2017 r. poz. 2302, z 2018 r. poz. 1590 oraz z 2019 r. poz. 630) w zakresie zadań 

inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej 
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"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 2018 r. poz. 433 i 1722), 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 2018 r. poz. 404 oraz 

z 2019 r. poz. 630), 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 oraz z 2018 r. poz. 

1402), dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) oraz dla strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 

2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym 

(Dz. U. poz. 630), zwanej dalej "strategiczną inwestycją w sektorze naftowym".] 

<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 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla 

publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, 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. U. z 2017 r. 

poz. 2302, z 2018 r. poz. 1590 oraz z 2019 r. poz. 630) 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 
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podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 933), 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 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r. poz. 630), 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. z 2019 r. poz. 1073), dla inwestycji w zakresie 

budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 

oraz z 2019 r. poz. 630), dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji 

towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1309), dla 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z 

dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630), zwanej dalej „strategiczną inwestycją w 

sektorze naftowym”, oraz dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. ...).> 

<2a.  W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ 

zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od 

jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w 

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

jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.> 
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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. 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, 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. 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.] 

<3a. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do 

wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności 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 obowiązków działań, 

o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. 

4.  Opinie i uzgodnienia, o których mowa w ust. 11d, 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. 65. 

1. [Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.] <Postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, 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. 

2. Na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie. 

[3. Uzasadnienia postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań 

wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje 
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o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu 

postanowień.] 

<3. Uzasadnienie postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1, niezależnie od 

wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno 

zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, 

uwzględnionych przy wydaniu postanowienia.> 

 

Art. 66. 

1. 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, w tym w odniesieniu do obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne,] 

<a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,> 

b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

[c)   przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,] 

<c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,> 

d)   informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, 

e)   informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, 

f)   informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

g)   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; 
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2)    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; 

2a)   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)   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)   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)    opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 

naukową; 

5)    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 
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- wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6)    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; 

6a)   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)    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)    opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
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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;] 

<9) 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, użytkowania lub 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, 

–  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 

oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 

kulturowego, 

b)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 

szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

10a)  dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o 

elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji 

do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: 

a)  dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 

b)  wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla; 

11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w 

art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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11a)   odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 

<11b) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na 

możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, 

art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy;> 

12)   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)   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 łączących je korytarzy ekologicznych, oraz 

informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie 

dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;] 

<16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego realizacji 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 łączących je korytarzy 
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ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego 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; 

[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;] 

<19) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy 

wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego 

tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;> 

19a)   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. 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. 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. 
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2a. 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 

pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za 

realizacją przedsięwzięcia. 

2b. 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. 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. 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. 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. 
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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 2018 r. poz. 1202, 1276, 

1496 i 1669); 

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 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie 

odpadów 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, wydawanych na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

7)   (uchylony); 
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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 

2018 r. poz. 908); 

9)   decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 

1479, 1507 i 1669); 

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 2018 r. poz. 1474); 

11)  decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z 

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 

oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629); 

12)  (uchylony); 

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 2017 r. poz. 1372); 

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 

2018 r. poz. 1380); 

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 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118), 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 2017 r. poz. 1849); 

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; 
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  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 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637); 

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; 

22)  decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

23)   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; 

24)   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w 

przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 

25)  
(7)

 decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. 

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. 

1b. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed 

podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 

(Dz. U. poz. 1496). Ilekroć przepisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich decyzji, o 
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których mowa w ust. 1, mają także odpowiednie zastosowanie do uchwały, o której mowa 

w zdaniu pierwszym. 

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; 

1b)   decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 15, lub decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o ile zmiana ta nie 

powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

1c)  
(8)

 decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 25, oraz decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym, o ile zmiana ta nie powoduje 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, 
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c)  zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub 

rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych, 

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, 

j)   jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie 

węgla kamiennego ze złoża, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji 

uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu 

koncesji, 

k)   jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie 

węgla brunatnego do 6 lat, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji 

uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu 

koncesji, 

l)   jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie 

siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy 

wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez 

rozszerzenia zakresu koncesji; 

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 
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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 

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.] 

<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 w pierwszej instancji, stanowisko, 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 na wniosek uwzględniający informacje na 

temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 
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1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do 

organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

4a. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje 

zażalenie.> 

4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu 

energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, a także dla inwestycji w zakresie 

terminalu, 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. W przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

których wyłącznym celem jest: 
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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. Konieczność realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 8, wymaga zgłoszenia 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. 

10. 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. 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)   
(9)

 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, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących 

I, II i III klasy budowli , inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji 
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w sektorze naftowym zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-

wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 

przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

5)   
(10)

 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 strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych, 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 , dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz 

dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;] 

<3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa 

w ust. 3a zdanie drugie; 

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym 

obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną 

odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż 
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wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie 

kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3; 

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 45, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej 

części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących 

urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu 

oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której 

mowa w pkt 3  mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, 

sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic 

terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 

3a zdanie drugie; 

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 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla 

publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, 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 strategicznych inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych, 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, dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej 

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 
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Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym oraz dla 

inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i 

Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;> 

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;] 

<6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, wydane 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, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 

1a.> 

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

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). 

[1a. 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 
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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.] 

<1a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do 

dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do 

wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.> 

[1b. 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. 
(11)

 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, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, 

II i III klasy budowli , inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.] 

1d. 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. 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. 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. 
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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.] 

<3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, 

stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3a. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo 

rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem 

art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z 

jej aktualnym przeznaczeniem.> 

<3b. Prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, 

przy czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe. 

Doręczenie dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 6, jest skuteczne. 
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3c. W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, 

zawiera nieaktualne dane lub w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na 

skutek śmierci jednej ze stron tego postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt 1 i 4 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3d. W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w 

sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w 

trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi: 

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się 

w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek 

innego zdarzenia prawnego 

 nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1  nabywca 

i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela 

lub użytkownika wieczystego. 

3e. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału 

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do 

wznowienia postępowania administracyjnego. 

3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w 

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, 

którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub 

nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której: 

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie 

przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone; 

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 

dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym 

przysługują do niej prawa rzeczowe. 
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3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub 

ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają 

danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym 

adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w 

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.> 

4. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie 

organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem. 

 

Art. 74a. 

1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza 

osoba, o której mowa w ust. 2. 

2. Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w 

przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która: 

1)    ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej 

studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie: 

a)  nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, 

b)  nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

c)  nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, 

górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, 

d)  nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk 

leśnych lub 

[2)    ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej 

studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach 

przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 

prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 

5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz 

oddziaływania na środowisko.] 

<2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia 

pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i 
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posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów 

przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 

prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie 

członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.> 

3. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a, składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

Art. 75. 

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

1)   regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku: 

a)  będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

–  dróg, 

[–  linii kolejowych,] 

–  napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

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

lub gazu, 

–  sztucznych zbiorników wodnych, 

–  obiektów jądrowych, 

–  składowisk odpadów promieniotwórczych, 

[b)  przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,] 

<b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez 

Ministra Obrony Narodowej;> 

c)  przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, 

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

e)  przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku 

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

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

użytku publicznego, 
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f)  inwestycji w zakresie terminalu, 

g)  inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, 

h)   (uchylona), 

i)  przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

j)  przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub 

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

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

koncesji, 

k)  napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych 

będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, 

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

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432),] 

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

organizacyjna Lasów Państwowych, 

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

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz inwestycji towarzyszących, 

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

72 ust. 10, 

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

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, 
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r)   elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961 oraz z 2018 

r. poz. 1276), 

s)  
(12)

 strategicznej inwestycji w sektorze naftowym [;] <,> 

<t) inwestycji w zakresie linii kolejowych, 

u) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;> 

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

budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 

2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

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

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

stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 

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

1a. W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia 

inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej dwa organy, w tym 

regionalny dyrektor ochrony środowiska, organem właściwym do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

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

dyrektora ochrony środowiska ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż 

wybrzeża na terenie danego województwa. 

3. (uchylony). 

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

jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, 

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

na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi 

wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. 

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

jednego województwa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa 
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część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z 

zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.] 

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

obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się 

największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po 

zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego 

terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. 

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

obszar jednego województwa, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje 

się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po 

zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego dla 

pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.> 

<5a. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4 i 5, załącza się odpowiednio 

kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, w postaci pisemnej oraz elektronicznej. 

5b. Opinię, o której mowa w ust. 4 i 5, wydaje się w drodze postanowienia w terminie 30 

dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie 

uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Przepisów art. 106 § 5 i 6 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się.> 

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

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska.] 

<6. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym, 

ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej, dla całego przedsięwzięcia decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony 

środowiska.> 

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

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska. 
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[Art. 76. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w 

szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

1b. W przypadku zgłoszeń dotyczących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 96 ust. 1, 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska 

mogą przedstawić stanowisko, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000. 

2. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu 

administracyjnym lub postępowaniu przed sądem administracyjnym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń samorządowych kolegiów 

odwoławczych.] 

<Art. 76. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 

75 ust. 1 pkt 24, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, 

właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego 

treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do spraw dotyczących wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 

środowiska. 

3. W przypadku stwierdzenia, że decyzja, o której mowa w art. 72 ust. 1, została wydana 

bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taka decyzja była 

wymagana, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wniosek 

o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 

4. W przypadku stwierdzenia, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

mimo braku wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wniósł 

sprzeciwu do zgłoszenia, o którym mowa w: 
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1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  właściwy 

regionalny dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie 

przez organ nadzoru budowlanego działań z urzędu, o których mowa w art. 50 

ust. 1 tej ustawy; 

2) art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  właściwy 

regionalny dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie 

przez organ nadzoru budowlanego działań, o których mowa w art. 71a ust. 1 tej 

ustawy; w takim przypadku nie ustala się opłaty legalizacyjnej. 

5. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w art. 96 ust. 1, właściwy regionalny 

dyrektor ochrony środowiska może przedstawić stanowisko, czy przedsięwzięcie 

może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

6. Ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska może przekazać do rozpoznania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska sprawę, w celu rozważenia skierowania wystąpienia, o którym mowa w 

ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w ust. 3 albo 4. Przekazanie sprawy wymaga 

uzasadnienia. 

7. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może odmówić przyjęcia sprawy, o której 

mowa w ust. 1, 3 albo 4, do rozpoznania i zwrócić sprawę do regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 

6. W przypadku przyjęcia sprawy uprawnienie do skierowania wystąpienia, 

o którym mowa w ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w ust. 3 albo 4, przysługuje 

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

8. W sprawach, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym lub 

postępowaniu przed sądem administracyjnym.> 

 

Art. 77. 

1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej 

decyzji: 
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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)   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)   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)   
(13)

 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 21-25, oraz 

uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;] 

<2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć 

wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 13, 1019 i 2126, 

oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, 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.> 

3)    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 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
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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)   
(14)

 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, 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 , dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz 

dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.] 

<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 publicznych urządzeń 

służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących 

do przesyłania i odprowadzania ścieków, 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 
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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, 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, dla inwestycji w 

zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 

dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu 

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym oraz dla inwestycji w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.> 

2a. 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. Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1b, z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wnosi się za pośrednictwem 

właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który załącza do wniosku opinię 

w sprawie. 

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 20 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 
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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; nie dotyczy to inwestycji w zakresie 

terminalu. 

4a. 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. 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 20 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)    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)    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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5a. Organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 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 20 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 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

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.] <W terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, dokonuje się uzgodnień oraz wydaje się opinie, o których mowa w 

ust. 1.> 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.] 

<7.  Do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 

3, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

[8. 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; 

3)   wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; 
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4)   wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone. 

2. 
(16)

 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, 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, dla inwestycji w 

zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także dla strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym.] <Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń 

służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do 

przesyłania i odprowadzania ścieków, 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 
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ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych, 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, dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym oraz dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku.> 

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 

nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, 

oraz w odrębnych przepisach. 

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.] 

<1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości 

realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą 

wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości 

realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz 

w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ 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 to 

wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w 

art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 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. 84. 

1. W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

<Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.  1 i 1a.> 

[1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub 

wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek 

wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b, w szczególności jeżeli 

wynikają one z postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2a.] 

<1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub 

wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek 

działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.> 

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

<Art. 86d. 

1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek 

podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 

1) zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 
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2) umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. 

2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący 

podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie 

wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. 

3. Przepisu art. 98 i art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje 

się.> 

Art. 96. 

1. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, oraz do wydania 

decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż 

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio 

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)    zgoda wodnoprawna inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 

pkt 6 - wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 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 
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obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony 

środowiska: 

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

<1)  kopii wniosku o wydanie decyzji lub kopii 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 

sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;] 

<3) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie; 

4) w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenie o powierzchni powyżej 10 

ha, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3  mapy przedstawiającej dane 

sytuacyjne i wysokościowe sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.> 

[5)   
(18)

 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 
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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, 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 , dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz 

dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.] 

4. Wydanie postanowienia przerywa bieg terminów postępowania, w ramach którego 

stwierdzono obowiązek, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 97. 

1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 

uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: 

1)   rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, 

b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi lub 

planowanymi, znajdującymi 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, 

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych, 

d)  emisji i występowania innych uciążliwości, 

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii; 

2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych i walorów 

przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego - uwzględniające cel ochrony obszaru Natura 2000 oraz tereny 

występowania gatunków lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych będących 

przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000; 

3)   rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, rozważanego w odniesieniu 

do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: 

a)  zasięgu oddziaływania, 

b)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej, 

c)  prawdopodobieństwa oddziaływania, 

d)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 

- w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w 

szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz 

biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi 

przedsięwzięciami. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w przypadku stwierdzenia, że 

przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

nakłada obowiązek przedłożenia, w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i określa zakres tego raportu. W tym przypadku 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 68. 

4. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinien być 

ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

4a. Do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 66 ust. 1, z wyjątkiem pkt 3, 10-11, 12 i 15. 

4b. Określając, analizując i oceniając oddziaływanie na obszar Natura 2000, w raporcie o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, bierze się pod uwagę 

oddziaływania skumulowane z innymi realizowanymi, zrealizowanymi i planowanymi 

przedsięwzięciami. 

4c. Jeżeli z analiz przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000, powinien on zawierać dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań 
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alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego 

interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar 

Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 

2000. 

6. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 5, wydaje się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

6a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed 

wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska zasięga opinii dyrektora urzędu morskiego. 

<6b. Opinię, o której mowa w ust. 6a, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku o jej wydanie. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio.> 

7. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie. 

8. Uzasadnienie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od wymagań 

wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje 

o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1. 

9. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<9a. Stroną postępowania w sprawie wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 

oraz postanowienia, o którym mowa w ust. 5, jest wyłącznie wnioskodawca, z 

zastrzeżeniem art. 44.> 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje postanowienie o 

zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, do 

czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000. 

11. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, 

wnioskodawca nie przedłożył raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 

2000, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. 
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Art. 104. 

1. W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek: 

1)   realizacji planowanych przedsięwzięć objętych: 

a)  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

b)   decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli w ramach 

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była 

przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

[2)   realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 

46 lub 47] 

<2) realizacji projektów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1> 

- przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

[2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza 

się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać 

przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.] 

<2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko 

przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może 

oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu, o którym mowa w art. 46 

i art. 47 ust. 1.> 

Art. 108. 

1. Organ administracji właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, 

przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku 

stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na 

skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia: 

[1)   wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji 

przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać 

przedsięwzięcie;] 

<1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres 

dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek 
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sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę w przypadku stwierdzenia 

możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko na terytorium: 

a) jednego lub dwóch państw  w językach urzędowych tych państw, 

b) więcej niż dwóch państw  w języku angielskim lub w języku urzędowym 

państwa uczestniczącego w procedurze, a w przypadku gdy możliwość 

wystąpienia takiego oddziaływania dotyczy państwa, z którym Rzeczpospolitą 

Polską wiąże umowa międzynarodowa regulująca procedurę transgranicznej 

oceny oddziaływania na środowisko  także w języku urzędowym tego 

państwa;> 

2)   niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości 

transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i 

przekazuje mu kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3)   przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska: 

a)  wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, 

[b)  postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, jeżeli zostało wydane, wraz z 

opiniami, o których mowa w art. 64 ust. 1,] 

<b) postanowienia, o których mowa w pkt 1 oraz w art. 69 ust. 3, a także 

postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1  o ile zostało wydane,> 

c)  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1. 

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie. 

4. Przez dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się: 

1)   kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

2)   wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1; 

[3)   postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, jeżeli zostało wydane, wraz z 

opiniami, o których mowa w art. 64 ust. 1;] 

4)   część raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która umożliwi 

państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę 

możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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Art. 109. 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym 

transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to może 

oddziaływać, informując o decyzji, która ma być dla tego przedsięwzięcia wydana, i o 

organie właściwym do jej wydania, oraz załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo, o którym 

mowa w ust. 1, jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

3. Jeżeli państwo, o którym mowa w ust. 1, powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem 

w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska: 

1)   w porozumieniu z organem administracji przeprowadzającym ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów 

postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w 

postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa; 

2)   przekazuje temu państwu: 

a)  wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, 

[b)  postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, jeżeli zostało wydane, wraz z 

opiniami, o których mowa w art. 64 ust. 1,] 

<b)  postanowienia, o których mowa w art. 69 ust. 3 i art. 108 ust. 1 pkt 1, a 

także postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1  o ile zostało wydane.> 

c)  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

[Art. 112. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje, bez zbędnej zwłoki, państwu 

uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 

decyzję, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, przetłumaczoną przez wnioskodawcę na język 

strony narażonej w części, która umożliwi drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki sposób 

wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały 

rozpatrzone i uwzględnione przy wydawaniu decyzji.] 
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<Art. 112. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje, bez zbędnej zwłoki, państwu 

uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko przetłumaczoną przez wnioskodawcę decyzję, o której mowa w art. 104 ust. 

1 pkt 1, w części, która umożliwi drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki sposób 

wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały 

rozpatrzone i uwzględnione przy wydawaniu decyzji. Do tłumaczenia decyzji przepis 

art. 108 ust. 1 pkt 1 stosuje się.> 

Art. 113. 

[1. W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko na skutek realizacji dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, organ 

administracji opracowujący projekt tego dokumentu niezwłocznie informuje Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji tego dokumentu i przekazuje mu projekt dokumentu wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko.] 

<1. W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko na skutek realizacji projektu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 

ust. 1, organ administracji opracowujący projekt niezwłocznie informuje o tym 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przekazując ten projekt wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko.> 

2. Projekt dokumentu oraz prognozę oddziaływania na środowisko, w części która umożliwi 

państwu, na którego terytorium realizacja projektu może oddziaływać, ocenę możliwego 

znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, sporządza się w języku tego 

państwa. <Przepis art. 108 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.> 

[3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym 

transgranicznym oddziaływaniu na środowisko projektu dokumentu, o którym mowa w 

art. 46 lub 47, niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium realizacja 

projektu dokumentu może oddziaływać, załączając do powiadomienia projekt tego 

dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.] 

<3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym 

transgranicznym oddziaływaniu na środowisko projektu, o którym mowa w art. 46 

lub art. 47 ust. 1, niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium 
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realizacja projektu może oddziaływać, załączając do powiadomienia ten projekt 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.> 

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo, o którym 

mowa w ust. 3, jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Art. 115. 

1. [Organ administracji przeprowadzający strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko 

prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z 

państwem, na którego terytorium może oddziaływać realizacja projektu dokumentu, o 

którym mowa w art. 46 lub 47.] <Organ administracji przeprowadzający strategiczną 

ocenę oddziaływania na środowisko prowadzi, za pośrednictwem Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z państwem, na którego terytorium 

może oddziaływać realizacja projektu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1.> 

Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, o których 

mowa w ust. 1, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. 

3. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1, uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska, a w konsultacjach, o których mowa w ust. 2, organ administracji 

przeprowadzający strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. 

 

[Art. 116. 

1. Wyniki konsultacji, o których mowa w art. 115, rozpatruje się przed przyjęciem dokumentu, 

o którym mowa w art. 46 lub 47. 

2. Przyjęcie dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, nie powinno nastąpić przed 

zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Art. 117. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w 

postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dokument, o którym 

mowa w art. 46 lub 47, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3.] 
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<Art. 116. 

1. Wyniki konsultacji, o których mowa w art. 115, rozpatruje się przed przyjęciem 

dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1. 

2.  Przyjęcie dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, nie powinno 

nastąpić przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

Art. 117. 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w 

postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dokument, 

o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, wraz z podsumowaniem, o którym mowa 

w art. 55 ust. 3. 

2. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 

art. 47 ust. 1, lub projekt zmiany tego dokumentu przekazuje Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska przetłumaczone na język urzędowy drugiego 

państwa dokumenty, o których mowa w ust. 1, w części, która umożliwi drugiemu 

państwu zapoznanie się, w jaki sposób wyniki postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały rozpatrzone i uwzględnione 

przy przyjmowaniu dokumentu. Do tłumaczenia dokumentów przepis art. 108 ust. 1 

pkt 1 stosuje się.> 

<Art. 117a. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do podmiotów niebędących organami 

administracji, opracowujących projekty, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1.> 

 

Art. 118. 

<1.> Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających 

informacje o: 

1)   przedsięwzięciu podejmowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego 

realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, 

2)   projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium 

- niezwłocznie przekazuje je regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze 

względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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<2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w uzasadnionych przypadkach, występuje 

do innych organów właściwych ze względu na rodzaj przedsięwzięcia lub charakter i 

zakres potencjalnych oddziaływań, celem uzyskania opinii na temat planowanego 

przedsięwzięcia.> 

Art. 119. 

1.[ Po stwierdzeniu zasadności przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska niezwłocznie 

informuje o tym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i po przystąpieniu do 

postępowania wykłada do wglądu w języku polskim dokumenty, o których mowa w art. 

118, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia albo 

skutków realizacji dokumentu na środowisko.]  <Po stwierdzeniu zasadności 

przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska niezwłocznie informuje o tym 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i po przystąpieniu do postępowania 

wykłada do wglądu dokumenty, o których mowa w art. 118 ust. 1, wraz z 

tłumaczeniem na język polski, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy 

oddziaływania przedsięwzięcia albo skutków realizacji dokumentu na środowisko.> 

Przepisy działu III rozdziałów 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska przygotowuje i przedkłada Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia albo 

projektu dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadamia państwo podejmujące 

przedsięwzięcie albo opracowujące projekt dokumentu, których realizacja może 

oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o stanowisku 

dotyczącym odpowiednio tego przedsięwzięcia albo dokumentu. 

 

Art. 130. 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje regionalnych dyrektorów ochrony 

środowiska spośród osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na 

kierunku dającym kwalifikacje do wykonywania zadań określonych w ustawie oraz 

posiadających co najmniej [5-letni] <3-letni> staż pracy na stanowisku kierowniczym w 
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zakresie ochrony środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odwołuje 

regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na wniosek regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, powołuje zastępców regionalnego dyrektora ochrony środowiska spośród 

osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku dającym 

kwalifikacje do wykonywania zadań określonych w ustawie oraz posiadających co 

najmniej [5-letni] <3-letni> staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w 

zakresie ochrony środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odwołuje 

zastępców regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

3. Regionalny konserwator przyrody powinien posiadać dyplom ukończenia studiów 

wyższych na jednym z następujących kierunków: 

1)   biologia; 

2)   geografia; 

3)   geologia; 

4)   leśnictwo; 

5)   ochrona środowiska; 

6)   rolnictwo; 

7)   architektura krajobrazu; 

8)   zootechnika; 

9)   ogrodnictwo. 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309) 

 

Art. 30. 

1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem 

art. 29 ust. 3 i 4: 

1)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 

16, 19, 19a, 20b oraz 28; 

1a)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a; 
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1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na 

obszarze Natura 2000; 

2)   wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 

11-12a; 

2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: 

a)  budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

b)  przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których 

budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 

2b)  wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d 

oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28; 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 

3)   budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu: 

a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; 

c)  (uchylona); 

4)   budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. [Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym 

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 

rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.] <Do 

zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, 

w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, 

uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 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.> 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć 

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 
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wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane. 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1)   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2)   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. 

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

5a. (uchylony). 

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis 

ust. 5e stosuje się odpowiednio. 

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić 

po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
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5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, 

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa 

w ust. 5. 

5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, 

projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, 

oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ 

administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po 

upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1)   zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2)   budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3)   zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo w przypadku, o którym mowa w art. 

39
1
 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu 

teleinformatycznego. 

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której 

mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub 

robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich 

realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 
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4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

Art. 71. 

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w 

szczególności: 

1)   (uchylony); 

2)   podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności 

zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, 

higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń [.] <;> 

<3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

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. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić 

dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1)   opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic 

nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i 

sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której 

zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

2)   zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego 

oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i 

rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 

3)   oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

4)   zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
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5)   w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę 

techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

[6)   w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi 

przepisami.] 

<6) w zależności od potrzeb  pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane 

odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 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;> 

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, 

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może 

nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji 

architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po 

upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 

4a. (uchylony). 

4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się. 

4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 

4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części. 

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona 

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: 

1)   wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia 

na budowę; 

2)   narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy 
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i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

3)   może spowodować niedopuszczalne: 

a)  zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

b)  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

c)  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 

d)  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. 

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

wymaga wykonania robót budowlanych: 

1)   objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie 

zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2)   objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4. 

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. 

8. Zmiana sposobu użytkowania domu jednorodzinnego lub jego części jest niedopuszczalna, 

jeśli obiekt ten jest zlokalizowany na nieruchomości, o której mowa w art. 53 ust. 6 oraz 

ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799, z późn. zm.) 

Art. 378. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, 

art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 

ust. 1-3, jest starosta. 

[2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i 

zdarzeń na terenach zamkniętych.] 

<2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć 

i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.> 

2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 
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1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, 

która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu 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)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu 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, realizowanego na terenach innych niż 

wymienione w pkt 1; 

3)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w 

wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

2aa. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie: 

1)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze 

wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze 

złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, 

2)   pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1 

- jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 

odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849). 

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane 

technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną 

instalację. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 

przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 

1)   
(131)

 wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1 i 1a; 

2)   przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 

3)   przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

4. 
(132)

 Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 3a, 

5, 9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 

ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 


