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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 9 sierpnia 2019 r. 

 

o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych 

 

(druk nr 1283) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 i 2348 oraz z 2019 r. 270, 492, 801 i 1309) 

 

Art. 37. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

1)   jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, 

stosownie do art. 34; 

2)   zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz 

między tymi jednostkami; 

3)   jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 

4)   zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 

5)   sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

6)   przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

7)   ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

8)   jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie 

jest położona; 

9)   przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych 

współwłaścicieli nieruchomości; 
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10)  jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane 

stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 

11)   jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 

albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli 

sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór 

partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej 

ustawy; 

12)  jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów 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) lub właściwych 

podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia 

Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012; 

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537); 

15)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub 

inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami 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 oraz z 2018 r. poz. 1590); 

16)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie 

sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 404); 

17)   jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury 

dostępowej realizowanej 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); 

18)   jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości; 
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19)   jest zbywana na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089); 

20)   jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), z równoczesnym 

zawarciem umowy leasingu, na mocy której finansujący nieodwołalnie zobowiązuje 

się przenieść na zbywcę albo podmiot wskazany przez zbywcę własność tej 

nieruchomości po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, zapłacie 

ostatniej raty albo w razie rozwiązania umowy leasingu z innych przyczyn. 

21)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy 

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w 

Gdańsku realizowanej na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny 

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

<22) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy 

portu zewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 

inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. poz. …).> 

3. Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub sejmik województwa, w odniesieniu 

do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą 

podjąć odpowiednio zarządzenie albo uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości: 

1)   przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń 

infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą 

realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody 

przeznacza się w całości na działalność statutową; 

2)   zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została 

zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, 

jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje 

nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat. 

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomości: 

1)    (uchylony); 
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2)   w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu 

ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, jeżeli o nabycie nieruchomości 

ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego 

spadkobierca. 

3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden 

podmiot spełniający warunki określone w tym przepisie. 

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia 

rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. 

4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy zawiera się w drodze bezprzetargowej: 

1)   na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli: 

a)  użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku 

publicznego, 

b)  użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy 

z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2176); 

2)   na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nieprzekraczający czasu trwania umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą 

nieruchomości jest partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli oddanie 

w użytkowanie, najem albo dzierżawę stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu 

publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 

ust. 1 lub 2 tej ustawy. 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, o 

których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 

ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, 

bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub wyrażenia zgody przez 

wojewodę. 
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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. 64. 

1. Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, 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;] 

<2) 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 21–27, 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. 

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. 

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. 
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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 

"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 
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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 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 
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naftowym”, 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. ...) oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 

inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. poz.  …).”; 

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. 

 

Art. 70. 

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

1)   regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

[2)   
(6)

 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) 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 21–27, 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 
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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. 

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 

1)   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2)   kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

3. Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w 

ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio. 

4. Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3, wydaje się w terminie 30 dni od dnia 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 72. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 

1)   decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 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; 
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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); 

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); 
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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; 

  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; 
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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 [.] <;> 

<27) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy portów zewnętrznych.> 

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 

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 
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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; 

<1d) decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 27, oraz decyzji, o której mowa w art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych, 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, 

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 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 

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 
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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. 

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 
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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: 

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 
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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 

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

dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;] 

<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 

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, 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 oraz dla inwestycji w 
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zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 

9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych;”; 

5a)  (uchylony); 

6)   wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 

ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 

zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: 

numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 

ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c; 

7)   w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 

polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 

realizacji; 

8)    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 

oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z 

raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

1b. 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, 
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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. 

3a. Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten 

rozumie się: 

1)   działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane 

przedsięwzięcie; 

2)   działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska; 

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

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem. 

4. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie 

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

 

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 1–3, 10–19 i 21–27, 

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 

oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
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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 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 
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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, 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 oraz dla inwestycji w zakresie budowy 

portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.> 

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. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

7. Do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, nie stosuje się przepisów art. 

106 § 3, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

8. 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; 

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 
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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 

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 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, 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 oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy portów zewnętrznych.> 

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. 82. 

1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ: 

1)   określa: 

a)  
(17)

 rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie 

terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji 

przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji, 

b)   istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

[c)   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w 
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szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 23,] 

<c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 

1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27,> 

d)  wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w 

odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, 

e)  wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w 

odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w 

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

f)  gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do 

spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy 

znamionowej nie mniejszej niż 300 MW; 

2)   w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika 

potrzeba: 

a)  wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej 

kompensacji, 

b)   unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko - nakłada obowiązek tych działań, 

c)   monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada 

obowiązek monitorowania, określając jego zakres, termin i obowiązki co do 

przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony 

środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym należy przedłożyć 

wyniki, spośród następujących: 

–  wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

–  starosta, 

–  marszałek województwa, 

–  wojewódzki inspektor ochrony środowiska; 
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3)   w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania; 

4)    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, z zastrzeżeniem 

pkt 4a i 4b; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu; 

4a)   nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej 

towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 

i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących; 

4b)   może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace 

przygotowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących; 

5)    może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, 

określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym 

także należy ją przedstawić; 

6)    w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania - nakłada obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając jej 

zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją 

przedstawić. 

1a. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Przepisy działu V rozdziału 4 stosuje się odpowiednio. 

1b. Właściwy organ wskazuje inne organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, spośród 

następujących: 

1)   regionalny dyrektor ochrony środowiska; 
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2)   organ właściwy do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6; 

3)   wójt, burmistrz lub prezydent miasta; 

4)   starosta; 

5)   marszałek województwa; 

6)   wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

1c. Jeżeli z wyników analizy porealizacyjnej lub monitoringu wynika konieczność podjęcia 

działań w celu dostosowania przedsięwzięcia do wymagań ochrony środowiska, wszczyna 

się postępowanie, o którym mowa w art. 362 lub art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska. Postępowanie wszczyna się również na wniosek organu, 

który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, lub regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska. 

2. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ 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, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, biorąc pod uwagę w szczególności 

następujące okoliczności: 

1)    posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na 

temat przedsięwzięcia 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, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b; 

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 i zwierząt lub ich siedlisk lub 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody. 

2a. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ może określić zakres, w 

jakim ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinna zostać 

przeprowadzona. 
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3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 


