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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 28 maja 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 134) 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1295 i 2020) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę 

oraz tryb współpracy między nimi. 

[2. Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 

2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1, 2 i 4, art. 14h, art. 14j i art. 14l, 

a w przypadku programu realizowanego z wykorzystaniem środków: 

1)   Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - także z 

wyłączeniem art. 14kc i art. 14kd; 

2)   Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - także z wyłączeniem art. 14ke i art. 

14kf.] 

<2. Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, dokumentów opracowanych w celu wdrożenia wsparcia finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programów realizowanych 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, 

art. 14g ust. 1 i 2, art. 14h, art. 14j i art. 14l, a w przypadku: 
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1) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – także 

z wyłączeniem art. 14g ust. 4a, art. 14kc i art. 14kd; 

2) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego – także z wyłączeniem art. 14g ust. 4, art. 14ke i art. 14kf; 

3) dokumentów opracowanych w celu wdrożenia wsparcia finansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – także z wyłączeniem art. 14g 

ust. 4a.> 

Art. 3. 

Politykę rozwoju prowadzą: 

1)   Rada Ministrów; 

2)   samorząd województwa; 

2a)  związki metropolitalne; 

[3)   samorząd powiatowy i gminny.] 

<3) samorząd powiatowy i gminny oraz ich związki.> 

 

Art. 3a. 

[Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych 

pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych przez:] 

<Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje przygotowanie oraz 

realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub 

środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł 

zagranicznych przez:> 

1)    [koordynacja] <koordynację> oraz programowanie strategiczne, a także podejmowanie 

inicjatyw w zakresie polityki rozwoju, obejmujących wymiar społeczny, gospodarczy i 

przestrzenny; 

1a)  podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania i 

negocjowanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, dokumentów programowych dotyczących 

okresów programowania Unii Europejskiej; 
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1b)  podejmowanie inicjatyw, opracowywanie, negocjowanie i podpisywanie programów 

współfinansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA); 

1c)  wykonywanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz w umowie partnerstwa; 

2)   programowanie i realizację polityki regionalnej; 

[3)   okresową ocenę realizacji strategii, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do celów i 

priorytetów średniookresowej strategii rozwoju kraju, oraz przedstawianie opinii o 

zgodności strategii i programów ze średniookresową strategią rozwoju kraju;] 

<3) okresową ocenę realizacji strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 2, oraz 

przedstawianie opinii dotyczących zgodności strategii rozwoju, o których mowa w 

art. 9 pkt 3 i 4, i programów przygotowywanych przez właściwych ministrów ze 

średniookresową strategią rozwoju kraju;> 

3a)  (uchylony); 

3b)  podejmowanie inicjatyw, programowanie i prowadzenie polityki miejskiej; 

4)   monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz 

przedstawianie Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie; 

4a)  koordynowanie i realizację procesu ewaluacji polityki rozwoju; 

<4b) wydawanie rekomendacji w zakresie przygotowania projektów strategii rozwoju, 

o których mowa w art. 9 pkt 3–6;> 

[5)   opracowywanie raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz 

przestrzennym, o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;] 

<5) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej, dotyczącej 

rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju;> 

6)  (uchylony); 

7)   inne instrumenty określone w odrębnych ustawach. 

 

<Art. 3aa. 

Na wniosek podmiotów przygotowujących diagnozę, o której mowa w art. 10a ust. 1, 

organy administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych 
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jednostek organizacyjnych oraz państwowych i samorządowych osób prawnych 

udostępniają nieodpłatnie informacje zgromadzone w zbiorach danych, ewidencjach i 

rejestrach, jeżeli nie powoduje to ich dodatkowego, innego niż samo udostępnienie, 

obciążenia.> 

Art. 4. 

[1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 

programowych.] 

<1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów 

i dokumentów programowych oraz polityk publicznych.> 

2. (uchylony). 

3. Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów prawnych i 

finansowych określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty 

finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub 

umowy o dofinansowanie projektu; 

[1a)  dokumenty programowe - umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji;] 

<1a) dokumenty programowe – umowę partnerstwa, programy służące jej realizacji 

oraz dokumenty opracowane w celu wdrożenia wsparcia finansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;> 

2)   instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd 

województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego; 

3)   instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora 

finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z 

instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; 

instytucja pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
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ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78); 

4)   instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie 

porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, 

realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca 

(instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

4a)  instytucja audytowa - organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od 

instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu 

operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania 

i kontroli; instytucja audytowa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999; 

[4b)  koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - koncepcję, o której mowa w art. 47 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009);] 

<4ba) koncepcja rozwoju kraju – dokument określający wyzwania rozwojowe kraju w 

wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na okres do 30 lat;> 

[4c)   kontrakt terytorialny - umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które 

mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, oraz 

sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także dofinansowanie opracowywanych 

przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności;] 

<4c) kontrakt terytorialny – umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, 

które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej 

województwa, oraz sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także 
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dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2014–2020;> 

<4d) kontrakt programowy – umowę określającą kierunki i warunki dofinansowania 

programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanego przez zarząd województwa, w tym przedsięwzięcia priorytetowe 

realizowane w tym programie; 

4e) kontrakt sektorowy – umowę określającą sposób realizacji, w tym finansowania, 

programów rozwoju opracowanych przez właściwych ministrów w zakresie 

interwencji ukierunkowanej terytorialnie; 

4f) porozumienie terytorialne – umowę określającą w szczególności przedsięwzięcia 

priorytetowe dla rozwoju danego obszaru objętego tym porozumieniem;> 

5)  (uchylony); 

6)   kwalifikowalność wydatków - spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów 

operacyjnych kryteriów: 

a)  spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, 

b)  określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, 

c)  dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku programów 

finansowanych ze źródeł zagranicznych; 

[6a)  obszar funkcjonalny - obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6b)  obszar strategicznej interwencji państwa - obszar będący przedmiotem koncentracji 

działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, w tym obszary wiejskie;] 

<6a) obszar funkcjonalny – obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający 

się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub 

przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego 

(przyrodniczego i antropogenicznego); szczególnym typem obszaru funkcjonalnego 

jest miejski obszar funkcjonalny; 

6b) obszar strategicznej interwencji – określony w strategii rozwoju obszar 

o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub 

o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, 

decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do 

aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja 
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publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub 

w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne;> 

[6c)  obszar problemowy - obszar strategicznej interwencji państwa, na terenie którego 

identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla rozwoju społeczno-gospodarczego tego 

obszaru i jego ludności;] 

7)   partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje związkowe, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), 

samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), a także Rada Działalności 

Pożytku Publicznego; 

7a)  programy służące realizacji umowy partnerstwa - programy: 

a)  w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej, 

[b)  realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki;] 

<b) realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, funduszy wspierających sektory 

morski lub rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne;> 

<7b) polityka publiczna – dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w 

danej dziedzinie lub na danym obszarze, które wynikają bezpośrednio ze strategii 

rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3;> 

8)   (uchylony); 

9)   projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie 

decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją 

zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą; 
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9a)  umowa partnerstwa - umowę określającą uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowaną z udziałem partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzoną przez Komisję Europejską; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

12)   wsparcie zwrotne - wsparcie finansowe niestanowiące dotacji, podlegające całkowitemu 

albo częściowemu zwrotowi, przyznawane w szczególności w formie pożyczek, poręczeń 

lub gwarancji. 

[Art. 6. 

1. Projekty strategii rozwoju podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu 

terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. 

2. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym 

oraz na swojej stronie internetowej informację o konsultacjach, a w szczególności 

zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkań i konferencji 

oraz adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt strategii rozwoju, z 

zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. W przypadku projektu strategii rozwoju o charakterze regionalnym podmiot ogłasza 

informację o konsultacjach w dzienniku o zasięgu krajowym lub regionalnym oraz na 

swojej stronie internetowej. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia, o którym 

mowa w ust. 2, wyrazić opinię do projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, podmioty je 

organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające 

w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z 

uzasadnieniem oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

 

Art. 6a. 

Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju, programów, umowy partnerstwa i 

programów służących realizacji umowy partnerstwa stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

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

 

<Art. 6. 

1. Projekt koncepcji rozwoju kraju, projekty strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 

pkt 2 i 3, oraz projekty polityk publicznych podlegają konsultacjom w szczególności 

z: jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, partnerami społecznymi 

i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

2. Projekt strategii rozwoju województwa podlega konsultacjom w szczególności z: 

jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru tego województwa i ich związkami, 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku 

strategii rozwoju ponadlokalnego albo gminy – w przypadku strategii rozwoju 

gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju 

oraz projekt polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może 

ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, 

informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu 

oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera 

dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono 

projekt. 

5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi prowadzącemu konsultacje w sposób 

określony w ogłoszeniu, w terminie określonym przez projektodawcę, nie krótszym 

niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot prowadzący 

konsultacje przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 
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zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

7. Do aktualizacji koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju oraz polityk publicznych 

stosuje się ust. 1–6. 

Art. 6a. 

Przy opracowywaniu projektu koncepcji rozwoju kraju oraz projektów strategii 

rozwoju, programów, polityk publicznych i dokumentów programowych stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471).> 

 

Art. 6b. 

1. Koordynacja i realizacja procesu ewaluacji polityki rozwoju, o których mowa w art. 3a pkt 

4a, polegają w szczególności na: 

1)   prowadzeniu ewaluacji strategii rozwoju opracowywanych przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego oraz instrumentów istotnych dla realizacji polityki rozwoju i 

na tej podstawie formułowaniu wniosków i rekomendacji w zakresie programowania i 

realizacji polityki rozwoju; 

[2)   opracowywaniu standardów i zaleceń dla ewaluacji strategii rozwoju oraz innych 

dokumentów.] 

<2) opracowywaniu standardów dla ewaluacji strategii rozwoju, dokumentów 

programowych oraz innych dokumentów.> 

[2. Standardy i zalecenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego zamieszcza na swojej stronie internetowej.] 

<2. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego zamieszcza na swojej stronie internetowej.> 

3. W przypadku utworzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w 

urzędzie go obsługującym, krajowej jednostki ewaluacyjnej zadania, o których mowa w 

ust. 1, wykonuje ta jednostka. 

<Rozdział 1a 

Koncepcja rozwoju kraju 
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Art. 8a. 

Koncepcja rozwoju kraju zawiera w szczególności: 

1) wnioski z analizy trendów rozwojowych zachodzących w kraju; 

2) wnioski z analizy trendów rozwojowych zachodzących na świecie i ich potencjalny 

wpływ na trendy rozwojowe w kraju; 

3) scenariusze rozwoju i wyzwania rozwojowe kraju, w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym. 

Art. 8b. 

1. Przygotowanie i uzgadnianie projektu koncepcji rozwoju kraju koordynuje Prezes 

Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego właściwy minister. 

2. Koncepcja rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały. 

3. Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat o przyjęciu przez Radę Ministrów 

koncepcji rozwoju kraju. 

Art. 8c. 

1. Koncepcja rozwoju kraju jest aktualizowana, jeżeli taka konieczność wynika ze zmian 

trendów rozwojowych zachodzących w kraju lub na świecie, przynajmniej raz 

w okresie swojego obowiązywania. 

2. Do aktualizacji koncepcji rozwoju kraju stosuje się art. 8a i art. 8b.> 

 

Art. 9. 

Strategiami rozwoju są: 

[1)  długookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający główne cele, wyzwania i 

kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat;] 

[2)   średniookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie 

rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii 

Europejskiej; 

3)  inne strategie rozwoju - dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju 

przestrzennego, w tym obszarów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych. 
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<2) średniookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym, na okres 10–15 lat, oraz szczegółowe działania na 

okres 4 lat, realizowany przez strategie rozwoju, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz za 

pomocą programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej; 

3) inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju, odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju 

przestrzennego;> 

<4) strategia rozwoju województwa – dokument, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 

i 1815); 

5) strategia rozwoju gminy – dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); 

6) strategia rozwoju ponadlokalnego – dokument, o którym mowa w art. 10g ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w art. 12a ust. 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. 

poz. 730).> 

[Art. 10. 

1. Długookresowa strategia rozwoju kraju określa w szczególności: 

1)   główne cele, wyzwania i kierunki rozwoju kraju, wynikające z procesów zachodzących 

wewnątrz kraju, jak i zmian w jego otoczeniu zewnętrznym; 

2)   kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 

długookresowej, z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego, terytorialnego i instytucjonalnego. 

2. (uchylony). 

3. Długookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia uwarunkowania wynikające z 

członkostwa w Unii Europejskiej.] 

 

[Art. 10a. 

1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3, uwzględniają cele i kierunki 

zrównoważonego rozwoju kraju określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju. 
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2. Przed przyjęciem strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3, właściwy minister 

lub zarząd województwa przygotowują raport ewaluacyjny zawierający uprzednią 

ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii.] 

 

<Art. 10a. 

1. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, projekt 

programu rozwoju lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa 

przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów 

funkcjonalnych. 

2. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza uprzednią ewaluację 

trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – 

przed jej przyjęciem.> 

[Art. 11. 

1. Przygotowanie i uzgadnianie projektu długookresowej strategii rozwoju kraju koordynuje 

Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. 

2. (uchylony). 

3. W czasie trwania procedury opracowywania i uzgadniania długookresowej strategii 

rozwoju kraju Sejm i Senat mogą przeprowadzić debatę na temat polityki rozwoju. 

4. Długookresowa strategia rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze 

uchwały. 

5. Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat o przyjęciu przez Radę Ministrów 

długookresowej strategii rozwoju kraju. 

Art. 12. 

1. Długookresowa strategia rozwoju kraju może zostać zaktualizowana w każdym terminie, 

jeżeli wymaga tego aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju. 

2. Do aktualizacji długookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się art. 11 ust. 1 i 3-5.] 

 

[Art. 12a. 

1. Średniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności: 

1)   diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kraju, z 

uwzględnieniem stanu środowiska; 
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2)   prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 

3)  (uchylony); 

4)  określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, regionalnym i przestrzennym wraz z pożądanymi wskaźnikami ich 

realizacji; 

5)  (uchylony); 

6)  określenie kierunków polityki państwa, w tym interwencji podmiotów, o których mowa w 

art. 3, służących osiągnięciu celów strategicznych polityki rozwoju; 

7)  (uchylony); 

8)   określenie obszarów strategicznej interwencji państwa, w tym obszarów problemowych; 

9)   założenia systemu realizacji oraz ram finansowych. 

2. Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju jest opracowywany i uzgadniany przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z właściwymi 

ministrami. 

3. Średniookresowa strategia rozwoju kraju ustala strategiczne zadania państwa i zasady 

uwzględniania ich w programach. 

4. (uchylony). 

5. Przepisy art. 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 

6. (uchylony). 

7. Średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja 

społeczno-gospodarcza kraju. 

8. Do aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się odpowiednio ust. 2 

oraz art. 11 ust. 3-5.] 

<Art. 12a. 

1. Średniookresowa strategia rozwoju kraju określa w szczególności: 

1) wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1, przygotowanej na potrzeby tej 

strategii; 

2) zidentyfikowane potencjały i problemy rozwoju, z uwzględnieniem zróżnicowań 

przestrzennych; 

3) strategiczne wyzwania rozwojowe; 

4) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

5) obszary strategicznej interwencji; 
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6) kierunki interwencji, w tym interwencji podmiotów prowadzących politykę rozwoju, 

o których mowa w art. 3, oraz działania służące osiągnięciu celów strategicznych 

rozwoju; 

7) oczekiwane rezultaty planowanych interwencji, w tym w wymiarze przestrzennym, 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 

8) system realizacji strategii; 

9) założenia ram finansowych i potencjalne źródła finansowania. 

2. Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju opracowuje minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego we współpracy z członkami Rady Ministrów 

i przedkłada go Radzie Ministrów. 

3. Średniookresowa strategia rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w 

drodze uchwały. 

4. Średniookresowa strategia rozwoju kraju jest aktualizowana, jeżeli taka konieczność 

wynika ze zmian sytuacji społecznej lub gospodarczej kraju. 

5. Do aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się ust. 2 i 3.> 

 

Art. 13. 

[1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, są spójne ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju i określają w szczególności: 

1)  diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z 

uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych i terytorialnych; 

2)   prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 

3)  określenie celów rozwoju, w tym kierunków interwencji, w zakresie objętym strategią wraz 

z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych lub 

terytorialnych; 

4)   (uchylony); 

5)  (uchylony); 

6)   systemy realizacji i ramy finansowe.] 

<1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, są spójne ze średniookresową 

strategią rozwoju kraju.> 

<1a. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, określają w szczególności: 
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1) wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1, przygotowanej na potrzeby 

danej strategii; 

2) zidentyfikowane potencjały i problemy rozwoju, z uwzględnieniem zróżnicowań 

przestrzennych; 

3) strategiczne wyzwania rozwojowe; 

4) cele strategiczne rozwoju w zakresie objętym strategią, z uwzględnieniem 

zróżnicowań przestrzennych; 

5) kierunki interwencji, w tym interwencji podmiotów prowadzących politykę rozwoju, 

o których mowa w art. 3, oraz działania służące osiągnięciu celów strategicznych 

rozwoju; 

6) zakres interwencji na wybranych obszarach strategicznej interwencji; 

7) oczekiwane rezultaty planowanych interwencji, w tym w wymiarze przestrzennym, 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 

8) systemy realizacji strategii; 

9) założenia ram finansowych i potencjalne źródła finansowania.> 

2. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą obejmować okres wykraczający 

poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, jeżeli wynika to ze 

specyfiki rozwojowej w danym obszarze oraz mogą zawierać elementy inne niż określone 

w ust. 1, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych. 

3. W przypadku gdy strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, obejmują okres 

wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, w 

strategiach tych wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania 

średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

 

Art. 14. 

[1. Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, opracowuje oraz uzgadnia 

właściwy minister, z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez 

Radę Ministrów, i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, 

w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju 

oraz z zakresem określonym w art. 13 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, gdy projekt 

strategii rozwoju opracowuje zarząd województwa.] 
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<1. Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, opracowuje właściwy 

minister z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez Radę 

Ministrów oraz przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową 

strategią rozwoju kraju oraz z wymogami określonymi w art. 13 ust. 1a.> 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 

pkt 3. 

[3. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii o 

braku zgodności projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, ze 

średniookresową strategią rozwoju kraju lub z zakresem określonym w art. 13 ust. 1, 

właściwy minister przygotowuje pisemne stanowisko do tej opinii.] 

[4. Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt strategii 

rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, oraz 

stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3. 

5. Rada Ministrów albo sejmik województwa przyjmuje, w drodze uchwały, strategię rozwoju, 

o której mowa w art. 9 pkt 3.] 

<4. Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt 

strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 

1. 

5. Strategia rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, jest przyjmowana przez Radę 

Ministrów w drodze uchwały.> 

<6. Strategia rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, podlega aktualizacji, jeżeli jest to 

konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. 

Do aktualizacji stosuje się ust. 1–5. 

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do strategii ponadregionalnej.> 

Art. 14a. 

1. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, odnoszącymi się do regionów są w 

szczególności: 

1)   krajowa strategia rozwoju regionalnego; 

2)   strategia ponadregionalna; 
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[3)   strategia rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512).] 

[2. Projekty krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii ponadregionalnych 

opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.] 

<2. Projekt krajowej strategii rozwoju regionalnego opracowuje minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, na okres niewykraczający poza okres 

obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.> 

[3. Krajowa strategia rozwoju regionalnego oraz strategie ponadregionalne są przyjmowane 

przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, na okres niewykraczający poza okres 

obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.] 

<4. Projekt strategii ponadregionalnej mogą opracować wspólnie samorządy 

województw dla terytorium tych województw. 

5. Strategia ponadregionalna jest przyjmowana przez sejmiki właściwych województw w 

drodze uchwały. 

6. Na wspólny wniosek samorządów województw, opracowany i zaakceptowany przez 

sejmiki tych województw, projekt strategii ponadregionalnej może zostać 

przekazany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu jego 

zaopiniowania i przekazania Radzie Ministrów. Do wydania opinii stosuje się 

odpowiednio art. 14 ust. 1 i 2. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego przedkłada Radzie Ministrów, wraz ze swoją opinią, projekt strategii 

ponadregionalnej w celu jego przyjęcia. 

8. Rada Ministrów przyjmuje strategię ponadregionalną, o której mowa w ust. 7, 

w drodze uchwały. 

9. Strategia ponadregionalna przyjęta przez Radę Ministrów podlega aktualizacji, jeżeli 

jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju 

kraju. Do aktualizacji tej strategii stosuje się odpowiednio ust. 4 i 6–8.> 

 

[Art. 14b. 

1. Krajowa strategia rozwoju regionalnego określa: 
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1)   uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego; 

2)   politykę regionalną; 

3)   zasady oraz mechanizmy współpracy oraz koordynacji działań podejmowanych przez 

Radę Ministrów na poziomie krajowym, z działaniami podejmowanymi przez samorząd 

terytorialny na poziomie regionu. 

2. Krajowa strategia rozwoju regionalnego zawiera w szczególności elementy, o których 

mowa w art. 12a ust. 1, w ujęciu regionalnym oraz uwzględnia ustalenia zawarte w: 

1)   średniookresowej strategii rozwoju kraju; 

2)   innych strategiach rozwoju. 

Art. 14ba. 

1. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, odnoszącymi się do obszarów 

metropolitalnych są strategie rozwoju poszczególnych związków metropolitalnych. 

2. Projekt strategii rozwoju związku metropolitalnego opracowuje zarząd związku 

metropolitalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru związku 

metropolitalnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

3. Strategia rozwoju związku metropolitalnego musi być zgodna ze strategią rozwoju 

województwa. 

4. Strategie rozwoju powiatów i gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego oraz 

ich programy rozwoju muszą być zgodne ze strategią rozwoju związku metropolitalnego.] 

 

Art. 14e. 

1. Projekt umowy partnerstwa opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

we współpracy w szczególności z: 

1)   ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty umową partnerstwa; 

2)   zarządami województw; 

3)   partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

2. Projekt umowy partnerstwa opiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

[3. Przy opracowywaniu projektu umowy partnerstwa uwzględnia się strategie rozwoju, o 

których mowa w art. 9, oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.] 

<3. Przy opracowywaniu projektu umowy partnerstwa uwzględnia się strategie rozwoju, 

o których mowa w art. 9 pkt 2–4.> 
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4. Projekt umowy partnerstwa jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, 

na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego negocjuje z Komisją Europejską 

przyjęty przez Radę Ministrów projekt umowy partnerstwa. 

6. Umowa partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską jest przekazywana do 

wiadomości członkom Rady Ministrów. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o: 

1)   podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej umowę partnerstwa; 

2)   adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść umowy partnerstwa. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany umowy partnerstwa. 

 

Art. 14f. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza sprawozdanie roczne z 

realizacji umowy partnerstwa w terminie 8 miesięcy od zakończenia każdego roku oraz 

przedkłada je Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa i Radzie Ministrów do 

wiadomości. 

[2. Pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji umowy partnerstwa, obejmujące lata 2014 i 

2015, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza w 2016 r. Ostatnie 

sprawozdanie roczne, za 2022 r., minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

sporządza w 2023 r.] 

<2. Pierwsze sprawozdanie z realizacji umowy partnerstwa, obejmujące pierwsze dwa 

lata jej realizacji, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza 

w trzecim roku realizacji umowy partnerstwa. Końcowe sprawozdanie z realizacji 

umowy partnerstwa minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza 

w trzecim roku następującym po okresie realizacji umowy partnerstwa.> 

[3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, w latach 2017 i 2019, 

sprawozdania z postępu realizacji umowy partnerstwa i przedkłada je Komitetowi do 

spraw Umowy Partnerstwa oraz Radzie Ministrów do wiadomości, a także przedstawia je 

Komisji Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, do dnia 30 czerwca 2025 r., 

końcowe sprawozdanie z realizacji umowy partnerstwa. 
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5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa 

przekazują ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 6 miesięcy 

od zakończenia każdego roku, sprawozdania roczne z realizacji programów służących 

realizacji umowy partnerstwa znajdujących się we właściwości tych ministrów. Pierwsze 

sprawozdanie roczne, obejmujące lata 2014 i 2015, jest przekazywane w 2016 r. Ostatnie 

sprawozdanie roczne, za 2023 r., jest przekazywane do dnia 31 stycznia 2025 r.] 

 

Art. 14g. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1)   koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy partnerstwa; 

2)   może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności i ich zmiany, opracowywane przez zarząd województwa; 

3)   opracowuje programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności; 

4)   opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów służących realizacji 

umowy partnerstwa oraz ich zmiany. 

2. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa polega 

na: 

1)   monitorowaniu stanu przygotowania tych programów; 

2)   zapewnieniu spójnego i komplementarnego systemu informacji i promocji tych 

programów. 

3. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega w szczególności na: 

1)   reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską; 

2)   prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, 

negocjacji z Komisją Europejską mających na celu uzgodnienie treści tych programów 

oraz ich zmian; 

3)   proponowaniu podmiotów, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych 

programów. 

[4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa 

opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa realizowane z 
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wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki, a także: 

1)   reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską; 

2)   prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tych 

programów; 

3)   proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych 

programów.] 

<4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw 

wewnętrznych opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa 

realizowane z wykorzystaniem odpowiednio środków funduszy wspierających 

sektory morski lub rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne, 

a także: 

1) reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską; 

2) prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tych 

programów; 

3) proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych 

programów.> 

<4a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje program służący realizacji 

umowy partnerstwa realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

dokumenty mające na celu wdrożenie wsparcia finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także: 

1) reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską; 

2) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści 

programu i dokumentów; 

3) proponuje podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę 

programu i dokumentów.> 

5. Zarząd województwa opracowuje dla danego województwa program służący realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. 
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[Art. 14h. 

Właściwy organ przy opracowywaniu programu służącego realizacji umowy partnerstwa 

uwzględnia ustalenia umowy partnerstwa.] 

 

<Art. 14h. 

Właściwy organ przy opracowaniu programu służącego realizacji umowy partnerstwa 

albo dokumentu, o których mowa w art. 14g ust. 4 i 4a, uwzględnia ustalenia umowy 

partnerstwa.> 

Art. 14i. 

Program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności określa w 

szczególności: 

[1)   wybrane cele przewidziane do osiągnięcia zgodnie z umową partnerstwa oraz 

uzasadnienie ich wyboru, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych lub regionalnych 

oraz uprzedniej ewaluacji skuteczności i efektywności realizacji tego programu;] 

<1) wybrane cele przewidziane do osiągnięcia zgodnie z umową partnerstwa oraz 

uzasadnienie ich wyboru, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych lub 

regionalnych oraz przewidywanej trafności, spójności, skuteczności i efektywności 

realizacji programu, o ile taka ewaluacja była przygotowana;> 

2)   oczekiwane rezultaty, które mają zostać osiągnięte przez realizację tego programu; 

3)   opis działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu; 

4)   plan finansowy; 

5)   system instytucjonalny określający instytucje i podmioty zaangażowane w realizację 

programu oraz ich powiązania. 

Art. 14j. 

1. Projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa opracowany przez: 

[1)   ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa, jest przyjmowany przez 

Radę Ministrów,] 

<1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, jest przyjmowany przez Radę Ministrów,> 

2)   zarząd województwa, jest przyjmowany przez zarząd województwa 
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- w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, przed 

skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską. 

2. Programy służące realizacji umowy partnerstwa: 

1)   w zakresie polityki spójności, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są przekazywane 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

[2)   realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki, po 

przyjęciu przez Komisję Europejską, są przekazywane odpowiednio przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa] 

<2) realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, funduszy wspierających sektory 

morski lub rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne, po przyjęciu 

przez Komisję Europejską, są przekazywane odpowiednio przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych> 

- do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

 

[Art. 14k. 

Do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 19a i art. 20 ust. 2a, 3 oraz 3b.] 

 

<Art. 14k. 

Do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a i art. 20 ust. 2a i 3.> 

 

Art. 14ka. 

[1. Propozycje zmian programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności opracowuje właściwa instytucja zarządzająca tym programem oraz przedkłada 

je do zatwierdzenia przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 



- 25 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju regionalnego w celu wyrażenia opinii.] 

<1. Propozycje zmian programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności opracowuje właściwa instytucja zarządzająca tym programem 

oraz przedkłada je: 

1) komitetowi monitorującemu odpowiedzialnemu za monitorowanie wdrażania 

i realizacji programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności do zatwierdzenia oraz 

2) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu wyrażenia opinii.> 

2. Po zatwierdzeniu zmian oraz uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, 

zmiany programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, są 

przyjmowane przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia 

przez Komisję Europejską. 

3. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, upoważnić ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego do przyjmowania zmian programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego, w zakresie określonym w upoważnieniu. 

[4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć elementów nieobjętych decyzją Komisji 

Europejskiej przyjmującą program, o których mowa w art. 96 ust. 10 rozporządzenia nr 

1303/2013. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów o wszelkich 

zmianach, o których mowa w ust. 3, w terminie miesiąca od przyjęcia przez komitet 

monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013, uchwały 

zmieniającej program.] 

<4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć elementów nieobjętych decyzją 

Komisji Europejskiej przyjmującą program. 
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5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów 

o wszelkich zmianach, o których mowa w ust. 3, w terminie miesiąca od ich 

zatwierdzenia przez komitet monitorujący odpowiedzialny za monitorowanie 

wdrażania i realizacji programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności.> 

6. Po zatwierdzeniu zmian oraz uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, 

zmiany programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanego przez zarząd województwa, są przyjmowane przez zarząd województwa, w 

drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską. 

 

[Art. 14kb. 

Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na 

portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, ten program 

oraz jego zmiany, a także termin, od którego program lub jego zmiany są stosowane; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o 

adresie strony internetowej oraz portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, na których zostaną zamieszczone ten program oraz jego 

zmiany, a także o terminie, od którego program lub jego zmiany są stosowane - w 

przypadku programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a w 

przypadku programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności opracowanego przez zarząd województwa - w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym.] 

<Art. 14kb. 

Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności: 

1) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu internetowym dostarczającym informacje na temat wszystkich 

programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 
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ten program oraz jego zmiany, a także termin, od którego program lub jego zmiany 

są stosowane; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, o których mowa w pkt 1, na 

których zostaną zamieszczone ten program oraz jego zmiany, a także o terminie, od 

którego program lub jego zmiany są stosowane – w przypadku programu służącego 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a w przypadku programu 

służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego 

przez zarząd województwa – w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

 

Art. 14kc. 

1. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich <na lata 2014–2020> 

opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii komitetu 

monitorującego, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013. 

2. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, po uzyskaniu opinii, o której 

mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, jest przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały, 

a następnie jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi Komisji 

Europejskiej. 

2a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi współpracuje z Komisją Europejską w zakresie 

oceny przekazanego jej projektu zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Zmiana programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich po: 

1)   zatwierdzeniu przez Komisję Europejską tej zmiany - w przypadku, o którym mowa w 

art. 11 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z 

późn. zm.), 
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2)   poinformowaniu Komisji Europejskiej o tej zmianie - w przypadku, o którym mowa w 

art. 11 lit. c rozporządzenia wymienionego w pkt 1 

- jest przekazywana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do wiadomości 

członkom Rady Ministrów. 

4. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, upoważnić ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi do przyjmowania projektów zmian programu realizowanego z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w zakresie, o którym mowa w art. 11 lit. c rozporządzenia wymienionego w 

ust. 3 pkt 1. 

Art. 14kd. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi: 

1)   podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej program realizowany z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich <na lata 2014–2020> oraz jego zmiany; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat 

o: 

a)  zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu realizowanego z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

jego zmian, jeżeli wymagały zatwierdzenia przez Komisję Europejską, 

b)  adresie strony internetowej, na której został zamieszczony program realizowany z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz jego zmiany. 

Art. 14ke. 

[1. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego opracowuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, 

po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 

nr 1303/2013.] 

<1. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego opracowuje minister właściwy do spraw 

rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego odpowiedzialnego za 

monitorowanie wdrażania i realizacji tego programu.> 
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2. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 

pkt 4, jest przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały, a następnie jest 

przekazywany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa Komisji Europejskiej. 

3. Zmiana programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską jest 

przekazywana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do wiadomości 

członkom Rady Ministrów. 

<Art. 14kg. 

Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków funduszy 

wspierających sprawy wewnętrzne opracowuje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego odpowiedzialnego za 

monitorowanie wdrażania i realizacji tego programu.> 

 

Art. 14l. 

[1. W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, w 

szczególności programów służących jej realizacji, w tym współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy 

wspierających sektory morski lub rybacki, tworzy się Komitet do spraw Umowy 

Partnerstwa.] 

<1. W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, w 

szczególności programów służących jej realizacji, tworzy się Komitet do spraw 

Umowy Partnerstwa.> 

2. Do zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należy w szczególności: 

1)   przegląd realizacji umowy partnerstwa i programów służących realizacji umowy 

partnerstwa z punktu widzenia postępów w osiąganiu celów tej umowy; 

2)   formułowanie propozycji zmian umowy partnerstwa; 

3)   analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację umowy partnerstwa, oraz 

wskazywanie zagadnień o charakterze horyzontalnym związanych z jej realizacją 

wymagających ewaluacji; 

4)   w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z realizacją 

umowy partnerstwa wydawanie dla instytucji zarządzających programami służącymi 
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realizacji umowy partnerstwa rekomendacji dotyczących w szczególności poprawy 

efektywności tych programów w zakresie osiągania jej celów, w tym działań 

naprawczych, związanych z wypełnieniem warunków wynikających z członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

5)   opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian. 

3. Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa przewodniczy minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego. 

[4. Zastępcami przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa są: 

1)   przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi; 

2)   przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

3)   przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.] 

5. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa może powoływać podkomitety, 

określając zakres ich zadań. 

6. W skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa wchodzą: 

1)   przedstawiciele instytucji zarządzających programami służącymi realizacji umowy 

partnerstwa; 

2)   przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres objęty umową partnerstwa; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

6)   3 przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

7)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. 

7. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa powołuje i odwołuje jego 

członków zapewniając, przy uwzględnieniu zasady partnerstwa, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej, z uwzględnieniem przedstawicieli strony samorządowej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2)   strony rządowej, 

3)   partnerów społecznych i gospodarczych 

- stanowili po 1/3 składu Komitetu. 

8. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest powoływany na okres realizacji umowy 

partnerstwa. 
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9. Tryb pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa określa regulamin, przyjmowany, w 

drodze uchwały, przez Komitet zwykłą większością głosów. 

10. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa zapewnia 

urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

 

<Rozdział 2ba 

Kontrakt programowy i porozumienie terytorialne 

 

Art. 14ra. 

1. Kontrakt programowy określa w szczególności: 

1) maksymalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd 

województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu 

państwa; 

2) minimalną kwotę dofinansowania ze źródeł krajowych niezbędną do realizacji 

programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanego przez zarząd województwa, którą zapewnia samorząd województwa 

ze środków własnych lub środków beneficjentów tego programu; 

3) kierunki i warunki wsparcia realizowanego w ramach programu służącego realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd 

województwa, oraz przedsięwzięcia priorytetowe; 

4) warunki przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w pkt 1; 

5) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

kontroli i monitoringu kontraktu programowego; 

6) zakres odpowiedzialności finansowej stron kontraktu programowego; 

7) warunki jego zmiany i rozwiązania. 

2. Projekt kontraktu programowego przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego. 

3. Projekt kontraktu programowego minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

negocjuje z zarządem województwa. 

4. Kontrakt programowy jest zawierany między ministrem właściwym do spraw 

rozwoju regionalnego oraz zarządem województwa. 
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5. Kontrakt programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską 

programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanego przez zarząd województwa. 

6. Po zakończeniu negocjacji, o których mowa w ust. 5, kontrakt programowy może 

zostać zmieniony tylko w zakresie wynikającym z tych negocjacji. 

7. Realizację kontraktu programowego koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, a ze strony samorządowej – właściwy zarząd województwa. 

 

Art. 14rb. 

1. Porozumienie terytorialne może być zawierane przez: 

1) zarząd województwa z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru tego 

województwa lub ich związkami, porozumieniami lub stowarzyszeniami, 

realizującymi zadania w zakresie polityki rozwoju wynikające ze strategii rozwoju 

województwa; 

2) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także właściwego ministra, 

jeżeli zakres porozumienia terytorialnego tego wymaga, z gminą lub powiatem, lub 

ich związkami, porozumieniami lub stowarzyszeniami, w przypadku gdy jego 

zasadność wynika z krajowej strategii rozwoju regionalnego; 

3) jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie polityki rozwoju 

wynikające ze strategii rozwoju ponadlokalnego albo strategii rozwoju gmin 

objętych tym porozumieniem. 

2. Porozumienie terytorialne określa w szczególności przedsięwzięcia priorytetowe dla 

rozwoju danego obszaru zgodne z celami wynikającymi ze strategii rozwoju, 

o których mowa w art. 9 pkt 3–6, w tym przewidywane źródła ich finansowania. 

3. Projekt porozumienia terytorialnego przygotowuje odpowiednio: 

1) zarząd województwa; 

2) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego samodzielnie albo we współpracy 

z właściwym ministrem, jeżeli zakres porozumienia terytorialnego tego wymaga; 

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo organ wykonawczy 

związku, porozumienia międzygminnego albo stowarzyszenia, który jest inicjatorem 

porozumienia terytorialnego. 
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4. Podmioty wskazane w ust. 3 pkt 2 i 3 zasięgają opinii zarządu województwa co do 

spójności przygotowanego projektu porozumienia terytorialnego z odpowiednią 

strategią rozwoju województwa. 

5. Projekt porozumienia terytorialnego negocjują podmioty wskazane w projekcie jako 

strony porozumienia. 

6. W negocjacjach, na wniosek którejkolwiek ze stron porozumienia terytorialnego, 

może uczestniczyć przedstawiciel zarządu województwa. 

7. O zawartym porozumieniu terytorialnym inicjator tego porozumienia informuje 

właściwy zarząd województwa lub zarząd powiatu, o ile nie są one stroną 

porozumienia.> 

Art. 14s. 

[1. Projekt programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o którym mowa w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259), zwanego dalej "programem EWT", minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1)   udostępnia na stronie internetowej oraz portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, w celu wyrażenia opinii o projekcie programu przez 

partnerów społecznych i gospodarczych, których zakresu działania dotyczy ten projekt; 

2)   przekazuje do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.] 

<1. Projekt programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o którym mowa w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259, z późn. zm.), oraz 

projekt programu realizowanego w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna” na lata 2021–2027, zwanych dalej „programami EWT”, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1) udostępnia na stronie internetowej oraz portalu internetowym dostarczającym 

informacje na temat wszystkich programów służących realizacji umowy partnerstwa 

w zakresie polityki spójności, w celu wyrażenia opinii o projekcie programu przez 
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partnerów społecznych i gospodarczych, których zakresu działania dotyczy ten 

projekt; 

2) przekazuje do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.> 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wyrażają opinię w terminie wyznaczonym przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nie krótszym niż 14 dni od dnia 

odpowiednio udostępnienia albo przekazania projektu programu EWT do zaopiniowania. 

Niewyrażenie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

3. Rada Ministrów wyraża zgodę na przystąpienie do programu EWT, w drodze uchwały, 

przed skierowaniem go do przyjęcia przez Komisję Europejską. 

4. Po przyjęciu programu EWT przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego: 

1)   przekazuje program EWT Radzie Ministrów do wiadomości; 

[2)   podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz 

na portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, program 

EWT oraz termin, od którego ten program jest stosowany;] 

<2) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu internetowym dostarczającym informacje na temat wszystkich 

programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

program EWT oraz termin, od którego ten program jest stosowany;> 

3)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat 

o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostanie zamieszczony program 

EWT, a także o terminie, od którego ten program jest stosowany. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programu EWT. 

 

Rozdział 3 

Programy operacyjne i programy rozwoju 

 

Art. 15. 

1. [Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w 

celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których 

mowa w art. 9 pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z 
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ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu.]  

<Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym 

ustanawianymi w celu realizacji strategii rozwoju, określającymi działania 

przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem realizacji programu 

i planem finansowym, stanowiącymi element programu.> Programy przyjmuje się w 

drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu. 

2. Średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 

pkt 3, mogą być realizowane również na podstawie umów lub porozumień 

międzynarodowych, odrębnych programów, w tym programów operacyjnych oraz 

programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których 

mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 

31.07.2006, str. 1) i programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym 

przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.01.2006, str. 1), oraz instrumentów prawnych i 

finansowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej. 

3. Realizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

odbywa się na zasadach określonych w umowach lub porozumieniach 

międzynarodowych, a także w odrębnych programach, w tym operacyjnych oraz 

instrumentach finansowych, o których mowa w ust. 2, realizowanych na podstawie 

przepisów Unii Europejskiej tam wskazanych, dotyczących tych programów oraz na 

podstawie właściwych decyzji Komisji Europejskiej. 

4. Programami są: 

1)   programy operacyjne - dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, realizujące 

cele zawarte w narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju, o których mowa w art. 

9 pkt 3; programami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne i regionalne 

programy operacyjne; 
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[2)   programy rozwoju - dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o 

których mowa w art. 9 pkt 3, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o 

finansach publicznych.] 

<2) programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, 

o których mowa w art. 9 pkt 3–6, oraz programy wieloletnie, o których mowa 

w przepisach o finansach publicznych.> 

5. Funkcję instytucji zarządzającej dla programów, o których mowa w ust. 2, dla których 

instytucja zarządzająca została umiejscowiona w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej, pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W 

przypadku gdy w programach, zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej, 

instytucja zarządzająca znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni rolę koordynatora krajowego. 

[6. Dla każdego programu operacyjnego oraz dla programu rozwoju o wartości powyżej 300 

mln zł, a także zmiany programu rozwoju o wartości powyżej 300 mln zł, instytucja 

opracowująca program przygotowuje, przed jego przyjęciem lub zmianą, raport 

ewaluacyjny, zawierający uprzednią ewaluację realizacji programu.] 

<6. Instytucja opracowująca program rozwoju o wartości powyżej 300 mln zł 

przygotowuje dla tego programu raport ewaluacyjny podsumowujący efekty 

realizacji programu. Przepisu nie stosuje się do programów wieloletnich, o których 

mowa w przepisach o finansach publicznych.> 

7. (uchylony). 

[8. W przypadku opracowywania lub zmiany programu rozwoju, o którym mowa w ust. 6, 

instytucja opracowująca program rozwoju o wartości powyżej 300 mln zł może, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, odstąpić od 

opracowywania raportu ewaluacyjnego, biorąc pod uwagę w szczególności wysoki 

stopień realizacji celu publicznego oraz skalę oddziaływania na gospodarkę i 

społeczeństwo.] 

[Art. 16. 

Program obejmuje okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej 

strategii rozwoju kraju lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, które 

realizuje.] 
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<Art. 16. 

Program obejmuje okres niewykraczający poza okres obowiązywania strategii rozwoju, 

którą realizuje.> 

Art. 17. 

[1. Program określa w szczególności: 

1)   diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego 

programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w 

art. 15 ust. 6; 

2)   cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, 

narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z 

określonymi wskaźnikami; 

3)   priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu 

wojewódzkim; 

4)   sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; 

5)   plan finansowy, w tym: 

a)  źródła finansowania realizacji programu, 

b)  kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między 

poszczególne priorytety, 

c)  informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów; 

6)   podstawowe założenia systemu realizacji.] 

<1. Program określa w szczególności: 

1) w przypadku programów rozwoju wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 

1, przygotowanej na potrzeby tego programu; 

2) w przypadku programów operacyjnych wyniki uprzedniej ewaluacji programu, 

jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami; 

3) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju 

kraju lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3–6; 

4) priorytety oraz kierunki interwencji; 

5) oczekiwane rezultaty planowanej interwencji wraz ze wskaźnikami w nawiązaniu do 

średniookresowej strategii rozwoju kraju lub strategii rozwoju, o których mowa w 

art. 9 pkt 3–6; 

6) system realizacji programu, w tym plan finansowy zawierający w szczególności: 
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a) źródła finansowania realizacji programu, 

b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział 

między poszczególne priorytety, a w przypadku programu rozwoju, o którym mowa 

w art. 15 ust. 6, także kwotę środków przeznaczonych na przygotowanie raportu 

ewaluacyjnego podsumowującego efekty realizacji programu, 

c) informację o wysokości współfinansowania programu i poszczególnych priorytetów; 

7) w przypadku programów rozwoju zakres planowanej interwencji, który będzie 

realizowany w ujęciu terytorialnym, możliwy do objęcia kontraktem sektorowym; 

8) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów 

szczegółowych.> 

1a. System realizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera warunki i procedury 

obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programu, obejmujące zarządzanie, 

monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań tych 

instytucji. 

2. W przypadku programów operacyjnych uwzględnia się wymagania określone w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999. 

3. Sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków 

pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o 

finansach publicznych. 

4. W przypadku gdy źródłem dofinansowania w ramach programu operacyjnego są środki 

pochodzące z funduszy celowych, dofinansowanie w tym zakresie odbywa się na 

podstawie przepisów dotyczących tych funduszy. 

 

<Art. 17a. 

1. W celu realizacji planowanej interwencji, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7, może 

zostać zawarty kontrakt sektorowy między ministrem właściwym ze względu na 

zakres objęty kontraktem sektorowym, ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego oraz zarządem województwa albo zarządami województw. 
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2. Kontrakt sektorowy określa sposób realizacji programów rozwoju opracowanych 

przez właściwych ministrów w zakresie interwencji ukierunkowanej terytorialnie, w 

szczególności: 

1) przedsięwzięcia priorytetowe zgodne z celami wynikającymi odpowiednio ze strategii 

rozwoju, o których mowa w art. 9, lub kryteria wyboru projektów do 

dofinansowania w programie; 

2) wkład własny samorządu albo samorządów województw; 

3) sposób i warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

4) warunki jego zmiany i rozwiązania. 

3. Wkład własny samorządu albo samorządów województw, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2, odpowiada co najmniej 10% wysokości wkładu budżetu państwa na interwencje 

ukierunkowane terytorialnie w programie rozwoju alokowanego odpowiednio na 

dane województwo albo województwa. Wkład ten może zostać pomniejszony, o ile 

dochód ogółem per capita danego samorządu województwa w roku poprzedzającym 

przygotowanie kontraktu sektorowego jest niższy od dochodów ogółem per capita 

wszystkich samorządów województw w roku poprzedzającym przygotowanie 

kontraktu sektorowego. 

4. Projekt kontraktu sektorowego przygotowuje minister właściwy ze względu na zakres 

objęty kontraktem sektorowym we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

rozwoju regionalnego. 

5. Minister właściwy ze względu na zakres objęty kontraktem sektorowym, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz właściwy zarząd województwa albo 

zarządy województw negocjują projekt kontraktu sektorowego.> 

 

Art. 19. 

1. Projekt programu rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przedkładany 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania opinii dotyczącej 

zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z zakresem określonym w art. 

17 ust. 1. 

1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu programu rozwoju. 
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[1b. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii 

o braku zgodności projektu programu rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju 

kraju lub z zakresem określonym w art. 17 ust. 1, właściwy minister przygotowuje pisemne 

stanowisko do tej opinii.] 

[1c. Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt programu 

rozwoju wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, oraz stanowiskiem, o którym mowa w ust. 

1b.] 

<1c. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1, właściwy minister 

przedkłada projekt programu rozwoju do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.> 

2. Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowany przez Radę 

Ministrów w drodze uchwały. 

3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyjmowany 

przez zarząd województwa w drodze uchwały. 

3a. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd powiatu jest przyjmowany przez 

radę powiatu w drodze uchwały. 

3b. Program rozwoju opracowany przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

jest przyjmowany przez radę gminy w drodze uchwały. 

4. Projekt krajowego programu operacyjnego jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w 

drodze uchwały, przed skierowaniem do Komisji Europejskiej. 

5. Krajowy program operacyjny po przyjęciu przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, 

jest przekazywany do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programów rozwoju lub 

krajowych programów operacyjnych. 

7. Właściwy minister opracowujący program rozwoju lub minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" komunikat o: 

1)   w przypadku programów rozwoju opracowywanych przez właściwego ministra: 

a)  podjęciu przez Radę Ministrów uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmian, 

b)  adresie strony internetowej, na której właściwy minister opracowujący program rozwoju 

zamieści treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu, 

c)  terminie, od którego program rozwoju opracowany przez właściwego ministra lub jego 

zmiany będą stosowane; 
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2)   w przypadku krajowych programów operacyjnych: 

a)  podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej krajowy program operacyjny 

lub jego zmiany, 

b)  adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść krajowego 

programu operacyjnego oraz zmian do tego programu, 

c)  terminie, od którego krajowy program operacyjny lub jego zmiany będą stosowane. 

8. Zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłaszają w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1)   podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju, opracowanego przez zarząd 

województwa, zarząd powiatu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub jego zmian; 

2)   adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz 

zmian do tego programu; 

3)   terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane. 

 

[Art. 19a. 

1. Projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, 

partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

2. Przepisy art. 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 19a. 

1. Projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, a w przypadku 

programów opracowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, właściwych ministrów i zarządy województw – również z Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

2. Przepisy art. 6 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Rozdział 3a 

Polityka miejska 
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Art. 21a. 

Polityka miejska stanowi zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu 

wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju 

kraju, wzmocnienie zdolności miast i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania wzrostu 

gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Art. 21b. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi politykę miejską na podstawie 

krajowej polityki miejskiej. 

2. Krajowa polityka miejska jest dokumentem określającym planowane działania 

administracji rządowej, o których mowa w art. 21a, oraz uwzględniającym cele i kierunki 

określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju 

regionalnego. 

3. Krajowa polityka miejska zawiera w szczególności: 

1)   diagnozę najważniejszych wyzwań rozwojowych skierowanych do miast; 

2)   podstawowe cele i kierunki działań administracji rządowej, o których mowa w art. 21a; 

3)   warunki i procedury jej realizacji. 

Art. 21c. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje, we współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego, projekt krajowej polityki miejskiej. 

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1)   konsultuje z partnerami społecznymi i gospodarczymi; 

2)   uzgadnia z członkami Rady Ministrów. 

3. Krajowa polityka miejska jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały. 

4. Krajowa polityka miejska podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 7 lat, z 

uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej oraz strategii rozwoju Unii 

Europejskiej, a także może podlegać aktualizacji w każdym czasie, jeżeli tego wymaga 

sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.] 

 

<Rozdział 3b 

Polityka publiczna 
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Art. 21d. 

1. Polityka publiczna obejmuje okres niewykraczający poza okres obowiązywania 

średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

2. Polityka publiczna może obejmować okres wykraczający poza okres obowiązywania 

średniookresowej strategii rozwoju kraju w przypadku, gdy wynika to 

ze zobowiązań międzynarodowych. 

3. W przypadku gdy polityka publiczna obejmuje okres wykraczający poza okres 

obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, w polityce tej wydziela się 

okres odpowiadający okresowi obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju 

kraju. 

Art. 21e. 

Polityka publiczna określa w szczególności: 

1) wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1, przygotowanej na potrzeby tej 

polityki, w odniesieniu do dziedziny lub obszaru, którego dotyczy ta polityka; 

2) cele strategiczne w zakresie tej polityki, z uwzględnieniem średniookresowej strategii 

rozwoju kraju oraz odpowiedniej strategii, o której mowa w art. 9 pkt 3; 

3) kierunki interwencji w zakresie tej polityki, z uwzględnieniem średniookresowej 

strategii rozwoju kraju oraz odpowiedniej strategii, o której mowa w art. 9 pkt 3; 

4) zasady realizacji tej polityki. 

Art. 21f. 

1. Właściwy minister opracowuje politykę publiczną w uzgodnieniu z członkami Rady 

Ministrów. 

2. Projekt polityki publicznej podlega zaopiniowaniu przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z celami średniookresowej 

strategii rozwoju kraju oraz w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 21e. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w 

ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu polityki publicznej. 

4. Polityka publiczna jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały. 

5. Polityka publiczna podlega aktualizacji, jeżeli jest to konieczne dla zachowania jej 

spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Do aktualizacji stosuje się 

ust. 1–4.> 
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Art. 25. 

Za prawidłową realizację programu odpowiada: 

1)   w przypadku programu operacyjnego - instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa; 

[2)   w przypadku programu rozwoju - odpowiednio właściwy minister lub zarząd 

województwa.] 

<2) w przypadku programu rozwoju – odpowiednio właściwy minister, zarząd 

województwa, zarząd powiatu albo wójt (burmistrz, prezydent miasta).> 

 

Art. 35a. 

1. W celu zapewnienia efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki rozwoju, 

a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji tworzy się 

Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju, zwany dalej "Komitetem 

Koordynacyjnym", jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. 

2. Do zadań Komitetu Koordynacyjnego należy w szczególności: 

1)   określanie potrzeb i inicjowanie działań w zakresie programowania i realizacji polityki 

rozwoju; 

[2)   ocena realizacji długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju;] 

<2) ocena realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju;> 

3)   ocena spójności realizacji polityki rozwoju, z uwzględnieniem polityk unijnych; 

4)   ocena uwarunkowań, wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju kraju; 

5)   ocena skuteczności przyjętych rozwiązań kształtowania i realizacji polityki rozwoju; 

6)   monitorowanie realizacji strategii i programów, w tym poszczególnych instrumentów dla 

prowadzenia polityki rozwoju; 

7)   inicjowanie opracowywania prognoz i raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym i 

terytorialnym; 

8)   ocena potencjału administracyjnego instytucji uczestniczących w zarządzaniu procesami 

rozwoju kraju; 

9)   formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących kształtowania oraz realizacji polityki 

rozwoju; 

[10)  opiniowanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, w 

szczególności strategii rozwoju, o których mowa w art. 9, oraz koncepcji przestrzennego 
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zagospodarowania kraju, a także dokumentów służących ich realizacji, z wyłączeniem 

strategii rozwoju województw.] 

<10) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, 

w szczególności strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3, a także 

dokumentów służących ich realizacji.> 

3. Komitetowi Koordynacyjnemu przewodniczy Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony 

przez niego przedstawiciel. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, skład Komitetu Koordynacyjnego 

oraz regulamin jego pracy. 

5. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego może zapraszać do udziału w pracach 

Komitetu osoby niebędące jego członkami, w szczególności przedstawicieli strony 

samorządowej i partnerów społeczno-gospodarczych, jeżeli wymaga tego zakres spraw 

będących przedmiotem prac Komitetu. 

 

[Art. 35b. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje, co 4 lata, raport o rozwoju 

społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym i przedkłada go Komitetowi 

Koordynacyjnemu do zaopiniowania. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po uzyskaniu opinii, o której mowa w 

ust. 1, przedkłada raport Radzie Ministrów, która przyjmuje go w drodze uchwały. 

3. Raport zawiera w szczególności: 

1)   analizę kierunków rozwojowych, w tym w zakresie rozwoju regionalnego i 

przestrzennego; 

2)   ocenę skuteczności realizacji celów rozwoju kraju wskazanych w strategiach i 

programach; 

3)   rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, z uwzględnieniem rozwoju regionów, sektorów 

lub dziedzin oraz rozwoju przestrzennego, a także rekomendacje dotyczące modyfikacji 

instrumentów jej wdrażania. 

4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowią podstawę do aktualizacji obowiązujących 

strategii i programów, krajowej polityki miejskiej oraz koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju. 

5. Rada Ministrów przekazuje raport do wiadomości Sejmu i Senatu.] 



- 46 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A    z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  

 

<Art. 10e. 

1. Gmina może opracować strategię rozwoju gminy. 

2. Strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz strategią 

rozwoju ponadlokalnego, obejmującą tę gminę. 

3. Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1295 i 2020), przygotowanej na potrzeby tej strategii, oraz określa 

w szczególności: 

1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia; 

4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; 

5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie; 

6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, 

o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), wraz z zakresem planowanych 

działań; 

7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, 

wraz z zakresem planowanych działań; 

8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych; 

9) ramy finansowe i źródła finansowania. 

4. Strategię rozwoju gminy sporządza się w formie tekstowej oraz graficznej 

zawierającej zobrazowanie treści, o których mowa w szczególności w ust. 3 pkt 4, 6 i 

7. 

Art. 10f. 

1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. 

3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we 

wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią 

rozwoju województwa. 

4. Strategia rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały. 

5. Strategia rozwoju gminy podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, 

gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej 

spójności ze strategią rozwoju województwa. Do aktualizacji strategii rozwoju gminy 

stosuje się ust. 1–4. 

Art. 10g. 

1. Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię 

rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich 

terytorium. 

2. Strategia rozwoju ponadlokalnego: 

1) jest opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą 

wszystkie gminy z terytorium tego powiatu; 

2) może być opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli przynajmniej jedna gmina, 

o której mowa w ust. 1, znajduje się na jego terytorium. 

3. Do strategii rozwoju ponadlokalnego przepisy art. 10e ust. 2–4 stosuje się 

odpowiednio. 

4. W celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego gminy mogą 

tworzyć w szczególności związek międzygminny, o którym mowa w art. 64, lub 

stowarzyszenie, o którym mowa w art. 84, lub zawierać porozumienie 

międzygminne, o którym mowa w art. 74. 

5. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje wójt albo organ wykonawczy 

związku międzygminnego albo stowarzyszenia oraz przedkłada go zarządowi 
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województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. 

6. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego. W przypadku braku 

opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju ponadlokalnego jest 

spójna ze strategią rozwoju województwa. 

7. Strategia rozwoju ponadlokalnego jest przyjmowana przez organ stanowiący związku 

międzygminnego albo stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

8. Strategia rozwoju ponadlokalnego opracowana przez porozumienie międzygminne 

jest przyjmowana przez właściwe rady gmin i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez 

ostatnią radę gminy. Strategia rozwoju ponadlokalnego opracowana z udziałem 

powiatu jest przyjmowana również przez radę powiatu i obowiązuje od dnia jej 

przyjęcia przez ostatnią radę gminy lub powiatu. 

9. Do aktualizacji strategii rozwoju ponadlokalnego stosuje się ust. 5–8 oraz art. 10e ust. 

2–4.> 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 284) 

 

Art. 26. 

1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki 

ich utrzymywania na tych obszarach. 

[2. 
(3)

 Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z 

ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do 

spraw: energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony 

Narodowej.] 
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<2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy 

terytorialnie dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego 

pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, 

wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.> 

3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku 

lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu 

wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

zgodnie z właściwością miejscową tego organu. 

4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o 

wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat. 

6. Jeżeli w okresie: 

1)   10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo 

2)   15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z 

warunkami określonymi w tym pozwoleniu 

- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla 

całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub 

rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie 

nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje 

się odpowiednio. 

8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, 

może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia 

następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, 
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złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. Przepisy 

art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 37c. 

Organy administracji morskiej mogą prowadzić analizy i studia oraz opracowują koncepcje i 

programy, w celu opracowania planu, a także współpracują z samorządami województw i 

gmin nadmorskich w celu zapewnienia spójności tego planu ze studiami uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego 

województw.] 

<Art. 37c. 

Organy administracji morskiej mogą prowadzić analizy i studia oraz opracowują 

koncepcje i programy, w celu opracowania planu, a także współpracują 

z samorządami województw i gmin nadmorskich i ich związkami w celu zapewnienia 

spójności tego planu ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

planami zagospodarowania przestrzennego województw oraz ze strategiami rozwoju 

województw, strategiami rozwoju ponadlokalnego i strategiami rozwoju gmin.> 

 

Art. 37d. 

Plan może zawierać ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy, w obszarze 

których występują morskie wody wewnętrzne, lub gminy sąsiadujące z obszarem planu 

poprzez linię brzegową lub odpowiadające tej linii granice obszarów morskich, przy 

sporządzaniu odpowiednio planów zagospodarowania przestrzennego województw, 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie: 

[1)   rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym określonych w 

średniookresowej strategii rozwoju kraju i innych strategiach rozwoju, koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programach określających zadania 

rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.);] 
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<1) rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym określonych 

w średniookresowej strategii rozwoju kraju i innych strategiach rozwoju;> 

2)   obszarów chronionych, w tym obszarów przestrzeni chronionej; 

3)   sposobu korzystania z obszarów morskich, w tym ograniczeń i dopuszczeń. 

 

Art. 37e. 

1. Przystępując do sporządzenia projektu planu, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu 

morskiego, kolejno: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora, informacje o: 

a)  przystąpieniu do sporządzania projektu planu, 

b)  możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu planu określając formę, 

miejsce i termin składania tych uwag i wniosków, nie krótszy niż 60 dni od dnia podania 

informacji do publicznej wiadomości; 

2)   zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu instytucje i organy 

właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu; 

3)   rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 1 lit. b, rozstrzyga o sposobie ich 

uwzględnienia w projekcie planu i sporządza wykaz uwag i wniosków złożonych do 

projektu planu, w którym umieszcza uwagi i wnioski, wraz ze złożonym opisem 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3, a także ogólne uzasadnienie dotyczące 

sposobu uwzględnienia wniosków do projektu planu; 

4)   wykłada wykaz, o którym mowa w pkt 3, do publicznego wglądu i udostępnia w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

dyrektora, do dnia zakończenia wyłożenia projektu planu, o którym mowa w pkt 10, oraz 

podaje informacje o tym do publicznej wiadomości, wskazując miejsce jego wyłożenia; 

5)   występuje do właściwych organów o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, o którym mowa w 

art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   sporządza projekt planu, uwzględniający w szczególności alternatywne rozmieszczenie 

wybranych przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem ich rozmieszczenia, i prognozę 

oddziaływania na środowisko dla tego projektu; 

7)   występuje o opinie o projekcie planu do: 

a)  wojewódzkiego konserwatora zabytków - właściwego w zakresie obszarów objętych 

ochroną konserwatorską oraz obszarów proponowanych do objęcia taką ochroną, 

b)   dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - w zakresie: 

–  wpływu na obszary szczególnego zagrożenia powodzią z wyłączeniem pasa technicznego, 

–  dostosowania ustaleń projektu planu do wymagań wynikających z warunków korzystania z 

wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków korzystania z wód 

zlewni, 

–  zgodności z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

c)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania stref ochronnych 

uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

d)  właściwego organu nadzoru górniczego - w zakresie terenów górniczych i ich 

zagospodarowania, 

e)  organów właściwych w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, załączając prognozę oddziaływania na środowisko, 

f)   dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - w zakresie zgodności z programem ochrony wód morskich oraz 

w zakresie celów środowiskowych dla wód morskich, ustanowionych zgodnie z 

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

8)   uzgadnia projekt planu z: 

a)  wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszaru objętego projektem planu - w zakresie wpływu jego ustaleń na zagospodarowanie 

pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani oraz 

zagospodarowanie przestrzenne gminy, 

b)  regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w zakresie ustaleń projektu planu, 

mogących mieć wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody, na ochronę przyrody parku 
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krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu oraz w zakresie ustaleń projektu planu, 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 zgodnie z ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

c)  
(11)

 Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw: gospodarki, 

klimatu, energii, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, turystyki, 

łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie ich 

właściwości, 

d)  marszałkiem województwa - w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonego w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa, 

e)  dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń projektu planów, mogących mieć wpływ 

na ochronę przyrody parku narodowego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, 

f)  podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej - w zakresie ustaleń projektu planu mogących mieć wpływ na rozwój portów; 

9)   podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w pkt 1, w terminie nie krótszym 

niż 14 dni przed dniem wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko do publicznego wglądu, informacje o terminie i miejscu wyłożenia tych 

dokumentów oraz o możliwości składania w tym terminie uwag i wniosków do projektu 

planu i prognozy oddziaływania na środowisko dla tego projektu oraz gromadzi te uwagi i 

wnioski; 

10)  wykłada projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres nie 

krótszy niż 6 tygodni, a także udostępnia go wraz z prognozą w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora oraz organizuje 

w trzecim tygodniu wyłożenia tego projektu dyskusję publiczną nad przyjętymi w nim 

rozwiązaniami; 

11)  rozpatruje złożone uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 9, oraz opinie, o których 

mowa w pkt 7, wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z prognozy 

oddziaływania na środowisko oraz uwzględnionych opinii i dokonanych uzgodnień, o 

których mowa w pkt 7 i 8; 

12)  ponawia uzgodnienia, o których mowa w pkt 8, w niezbędnym zakresie oraz sporządza 

wykaz nieuwzględnionych uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia; 
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[13)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami określonymi w długookresowej 

strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi 

strategiami rozwoju;] 

<13) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju;> 

[13a)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia 

jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami 

określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;] 

14)  informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku stwierdzenia 

możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek 

realizacji zamierzeń związanych z ustaleniami planu, o możliwości transgranicznego 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu i przekazuje mu projekt planu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko; 

15)  uczestniczy w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z przepisami działu VI rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

16)  może ponownie wystąpić o opinie i uzgodnienia, o których mowa w pkt 7, 8 i 13, w 

zakresie zmian projektu planu wynikających z przeprowadzonego postępowania w 

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

17)  przedkłada projekt planu wraz z wykazem, o którym mowa w pkt 12, oraz projektem 

podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1. 

2. Jeżeli po przedstawieniu projektu planu do przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1 dokonane 

zostaną zmiany w projekcie planu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po 

rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wniosków, może przekazać projekt planu do właściwego 
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terytorialnie dyrektora urzędu morskiego w celu ponowienia czynności, o których mowa 

w ust. 1, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych 

czynności jest wyłącznie część projektu planu objęta zmianami. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 

843) 

Art. 16. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, plan rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na 

okres nie krótszy niż 3 lata, uwzględniając: 

1)   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w przypadku planów sporządzanych 

przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub 

energii; 

[2)   ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku braku takiego planu, 

strategię rozwoju województwa - w przypadku planów sporządzanych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii;] 

<2) ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku 

braku takiego planu, strategię rozwoju województwa – w przypadku planów 

sporządzanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 

paliw gazowych lub energii;> 

3)   politykę energetyczną państwa; 

4)   dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 ust. 

3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2010 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 

energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w art. 8 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające 
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rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

5)    politykę rozwoju infrastruktury i rynku paliw alternatywnych w transporcie. 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres 10 lat. 

Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlega aktualizacji co 2 lata, a w 

zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną - co 3 lata. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego wykonujący obowiązki operatora na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, aktualizuje corocznie plan rozwoju w 

zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. 

4. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres nie 

krótszy niż 5 lat. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się do aktualizacji planu. 

5. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają prognozę dotyczącą stanu bezpieczeństwa 

dostarczania energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 15 lat. 

6. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe lub energię elektryczną sporządzany przez operatora systemu dystrybucyjnego 

gazowego i operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uwzględnia 

odpowiednio plan rozwoju sporządzony przez operatora systemu przesyłowego gazowego 

i operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

7. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1)   przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii; 

2)   przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

planowanych nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji odnawialnego 

źródła energii; 

3)   przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami 

gazowymi albo z systemami elektroenergetycznym innych państw - w przypadku planów 

sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej; 
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4)   przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, w tym także 

przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych 

pomiarowych z licznika zdalnego odczytu; 

5)   przewidywany sposób finansowania inwestycji; 

6)   przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów; 

7)   planowany harmonogram realizacji inwestycji. 

8. Plan, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną, opracowywany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powinien także określać wielkość 

zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, 

wielkość zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i 

stopień ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające 

bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. 

9. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego określając w planie, o którym mowa w ust. 2, poziom połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, bierze w szczególności pod 

uwagę: 

1)   krajowe, regionalne i europejskie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 

projekty stanowiące element osi projektów priorytetowych określonych w załączniku I do 

decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 5 pkt 4; 

2)   istniejące połączenia międzysystemowe gazowe albo elektroenergetyczne oraz ich 

wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny; 

3)   zachowanie właściwych proporcji między kosztami budowy nowych połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, a korzyściami wynikającymi 

z ich budowy dla odbiorców końcowych. 

10. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać długookresową maksymalizację 

efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak 

aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen 

i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych lub energii, przy zapewnieniu ciągłości, 

niezawodności i jakości ich dostarczania. 
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11. W planie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się także zapotrzebowanie na nowe 

zdolności w systemie przesyłowym lub dystrybucyjnym zgłoszone przez podmioty 

przyłączone do sieci lub podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci. 

12. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu projektu planu, o 

którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane współpracować z 

podmiotami przyłączonymi do sieci oraz z gminami, a w przypadku przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej 

współpracować z samorządem województwa, na którego obszarze przedsiębiorstwo to 

zamierza realizować przedsięwzięcia inwestycyjne; współpraca powinna polegać w 

szczególności na: 

1)   przekazywaniu podmiotom przyłączonym do sieci, na ich wniosek, informacji o 

planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały 

wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia 

lub dostawy paliw gazowych lub energii; 

2)   zapewnieniu spójności pomiędzy planami przedsiębiorstw energetycznych i założeniami, 

strategiami oraz planami, o których mowa w art. 19 i art. 20, a w przypadku 

przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub 

energii elektrycznej zapewnienie tej spójności dotyczy planów przedsiębiorstw 

energetycznych i założeń, strategii i planów sporządzanych przez samorząd województwa. 

13. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu 

Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją: 

1)   paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 mln m
3 
tych paliw; 

2)   energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 GWh tej energii; 

3)   ciepła. 

14. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedkładają Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki do uzgodnienia projekt planu, o którym mowa w ust. 2 i 4, i jego 

aktualizację, do dnia 31 marca. W przypadku projektu planu sporządzonego przez 
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operatora systemu przesyłowego, operator ten przedkłada projekt planu, o którym mowa 

w ust. 2, i jego aktualizację po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 15, 

wraz z wynikami tych konsultacji. 

15. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego konsultują projekt planu, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem 

informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, z zainteresowanymi 

stronami, zamieszczając projekt ten na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin 

na zgłaszanie uwag. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni. 

16. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki konsultuje sposób finansowania inwestycji ujętych w 

planie opracowanym przez operatora systemu przesyłowego gazowego z właścicielem 

sieci przesyłowej gazowej. 

17. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji 

Energetyki planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, ustala corocznie plan remontów, 

który zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgadniania projektu planu, o którym 

mowa w ust. 1, z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 30 kwietnia, 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie z realizacji tego planu. 

19. Samorząd województwa, gminy, przedsiębiorstwa energetyczne lub odbiorcy końcowi 

paliw gazowych lub energii udostępniają nieodpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym, 

o których mowa w ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4 i 7, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

20. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW sporządza i 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prognozy na okres 15 lat obejmujące 

w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie 

modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł, a także dane 

techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz 

rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. 

21. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, co 2 lata 

w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, aktualizuje prognozy, o których mowa w ust. 

20, i informuje o tych aktualizacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 



- 60 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 

22. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przyłączone do sieci 

przesyłowej przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

systemu połączonego elektroenergetycznego informacje o strukturze i wielkościach 

zdolności wytwórczych i dystrybucyjnych przyjętych w planach, o których mowa w ust. 2 

i 4, lub prognozach, o których mowa w ust. 20, stosownie do postanowień instrukcji 

opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

512, 1571 i 1815) 

Art. 11. 

1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w 

szczególności następujące cele: 

1)   pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości 

lokalnej; 

2)   pobudzanie aktywności gospodarczej; 

3)   podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 

4)   zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 

potrzeb przyszłych pokoleń; 

5)   kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

1a. (uchylony). 

<1aa. Strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju 

kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego, o której mowa w art. 14a ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1295 i 2020).> 
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1b. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty 

aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. 

[1c. Strategia rozwoju województwa zawiera: 

1)   diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; 

2)   określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa; 

3)   określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla 

osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa. 

4)   (uchylony). 

5)   (uchylony).] 

<1c. Strategia rozwoju województwa zawiera  wnioski z diagnozy, o której mowa w 

art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz określa w szczególności: 

1) cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia; 

4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa; 

5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie; 

6) obszary strategicznej interwencji, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 5 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wraz z zakresem 

planowanych działań; 

7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla województwa, jeżeli takie 

zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań; 

8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych; 

9) ramy finansowe i źródła finansowania.> 

<1ca. Strategię rozwoju województwa sporządza się w formie tekstowej oraz graficznej 

zawierającej zobrazowanie treści, o których mowa w szczególności w ust. 1c pkt 4, 6 i 

7.> 

[1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii 
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ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju. 

1da. W strategii rozwoju województwa uwzględnia się obszary strategicznej interwencji 

państwa, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).] 

[1e. Strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli 

wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa. Do 

aktualizacji stosuje się odpowiednio ust. 1-1da, art. 12 i art. 12a oraz art. 6, art. 6a, art. 

10a i art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.] 

<1e. Strategia rozwoju województwa podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja 

społeczna, gospodarcza lub przestrzenna województwa albo gdy jest to konieczne dla 

zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju lub krajową 

strategią rozwoju regionalnego. Do aktualizacji stosuje się ust. 1–1ca, art. 12 i art. 

12a.> 

2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: 

1)   tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 

2)   utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu 

wojewódzkim; 

3)   pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu 

realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 

4)   wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli; 

5)   racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

6)   wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie 

postępu technologicznego oraz innowacji; 

7)   wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i 

jego racjonalne wykorzystywanie; 

8)   promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 

9)   wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 
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[3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny 

program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt 

terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju.] 

<3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, 

regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, 

kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.> 

4. Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub 

samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów 

rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, 

środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w 

odrębnych przepisach. 

4a. Samorząd województwa może wspierać działania z zakresu, o którym mowa w ust. 2, w 

formie dotacji lub wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa 

należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz 

źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy. 

 

Art. 12a. 

1. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju 

województwa, uwzględniając w szczególności: 

1)   zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju 

województwa; 

2)   tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12. 

2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych w ust. 1 podlega 

publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
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<2a. Projekt strategii rozwoju województwa jest przedkładany ministrowi właściwemu 

do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania opinii dotyczącej spójności ze 

średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego. 

2b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w 

ust. 2a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju 

województwa. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że 

strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju 

kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego. 

2c. Strategia rozwoju województwa jest przyjmowana przez sejmik województwa w 

drodze uchwały.> 

[3. Projekt strategii rozwoju województwa podlega uzgodnieniu z dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

4. Uzgodnienia projektu strategii z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonuje się w trybie art. 166 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. 

poz. 125).] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1396, z późn. zm.) 

Art. 71. 

[1.  Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do 

sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii 

rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego] 

<1. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do 

sporządzania i aktualizacji koncepcji rozwoju kraju, średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania 
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przestrzennego województw, strategii rozwoju ponadlokalnego, strategii rozwoju 

gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.> 

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1)   określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania 

środowiska do właściwego stanu; 

2)   ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych 

efektów w zakresie ochrony środowiska. 

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu 

zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych. 

 

Art. 91. 

1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w ust. 1. 

2a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

2b. 
(23)

 Zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw klimatu projekt uchwały 

w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1. 

2c. 
(24)

 Minister właściwy do spraw klimatu opiniuje projekt uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, pod względem zgodności z wymaganiami, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10, w terminie miesiąca 

od dnia jego otrzymania. 
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2d. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2c, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

3a. Dla stref, w których są przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w 

powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92. 

4. 
(25)

 Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, zarząd województwa określa przyczyny 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje ministra 

właściwego do spraw klimatu o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia emisji 

substancji powodujących te przekroczenia. 

5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 12 

miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do 

zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie 

poziomów docelowych substancji w powietrzu, którego integralną część stanowi plan 

działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92. Przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w ust. 5. 

6a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 6, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

7. Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy 

więcej niż jednej substancji w powietrzu, można sporządzić wspólny program ochrony 

powietrza dotyczący tych substancji. 

7a. Program ochrony powietrza zawiera w szczególności: 

1)   informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu 

stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu przekroczeń; 
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2)   podział źródeł zanieczyszczeń; 

3)   scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu; 

4)   harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania: 

a)  krótkoterminowe - na okres nie dłuższy niż 2 lata, 

b)  średnioterminowe - na okres nie dłuższy niż 4 lata, 

c)  długoterminowe - na okres nie dłuższy niż 6 lat; 

5)   szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych; 

6)   wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych; 

7)   planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na redukcji 

wielkości emisji oraz planowane wielkości zmiany stężeń substancji w powietrzu objętych 

programem, w poszczególnych latach objętych programem oraz w roku zakończenia 

realizacji programu; 

8)   podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych; 

9)   obowiązki i ograniczenia wynikające z programu; 

10)  uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień 

programu. 

8. Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów 

substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, występują 

na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwe zarządy 

województw współdziałają przy sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których 

mowa w ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o ewentualnych źródłach 

przekroczeń poziomów substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach mających 

na celu ich ograniczenie. 

9. Zarząd województwa, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. 

9a. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy 

udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł 

emisji tych substancji i określać odpowiednie działania naprawcze w przypadku 
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przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

substancji. 

9aa. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza powinien uwzględniać przeprowadzoną przez zarząd województwa analizę w 

zakresie potrzeby ustalenia wielkości dopuszczalnych emisji niższych niż standardy 

emisyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 dla źródeł 

spalania paliw objętych tymi standardami emisyjnymi o nominalnej mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady 

łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, zlokalizowanych na obszarze, na którym 

został przekroczony poziom dopuszczalny substancji w powietrzu, wyznaczonym w 

ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89, jeżeli emisja niższa od 

wynikającej ze standardów emisyjnych z tych źródeł przyczyniłaby się do odczuwalnej 

poprawy jakości powietrza na tym obszarze. 

9ab. Przeprowadzając analizę, o której mowa w ust. 9aa, zarząd województwa uwzględnia 

udostępniane przez Komisję Europejską wyniki wymiany informacji z państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej, zainteresowanymi branżami i organizacjami 

pozarządowymi na temat poziomów emisji, jakie mogą być osiągnięte przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technik i nowo pojawiających się technologii, oraz na temat 

związanych z tym kosztów. 

9ac. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza powinien określać działania naprawcze, tak aby okresy, w których nie są 

dotrzymane poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji, były jak 

najkrótsze. 

[9b. Opracowany przez zarząd województwa projekt programu ochrony powietrza powinien 

uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym w 

krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony środowiska, 

regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju.] 

<9b. Opracowany przez zarząd województwa projekt programu ochrony powietrza 

powinien uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych 

i strategicznych, w tym w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich 

programach ochrony środowiska i regionalnych programach operacyjnych.> 
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9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a 

poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w 

kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji 

programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w 

sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup 

ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i 

dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu 

aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację 

programu. 

9d. Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, określając dodatkowe 

działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 

9e. Przepisy dotyczące trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje się 

odpowiednio do jego aktualizacji. 

9f. Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w 

programie ochrony powietrza oraz w planie działań krótkoterminowych działań 

naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym. 

10. 
(26)

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także szczegółowy zakres 

zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, 

biorąc pod uwagę cele programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony 

zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także konieczność zapewnienia, że czas trwania 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji 

będzie możliwie najkrótszy. 

11. (uchylony). 
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U S T A W A   z dnia  3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) 

 

Art. 21. 

1. Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem 

cywilnym, niezastrzeżone w niniejszej ustawie, innych ustawach oraz umowach 

międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych 

organów administracji publicznej. 

1a. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień EASA w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 

2018/1139/UE. 

2. Do zadań i kompetencji Prezesa Urzędu należy wykonywanie funkcji organu administracji 

lotniczej i nadzoru lotniczego, określonych w ustawie, oraz funkcji władzy lotniczej w 

rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych, w tym związanych z regulacją rynku 

usług lotniczych, a w szczególności: 

1)   inicjowanie przedsięwzięć w zakresie polityki lotnictwa cywilnego oraz przygotowywanie 

wniosków i wdrażanie postanowień służących realizacji rządowych programów 

dotyczących sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, o których mowa w art. 16 

ust. 3; 

2)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w niniejszej ustawie; 

3)   nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa 

cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej; 

4)   sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez instytucje zapewniające służby żeglugi 

powietrznej; 

4a)  wykonywanie zadań w imieniu i na rzecz organów i instytucji Unii Europejskiej zgodnie 

z prawem Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi oraz innymi porozumieniami 

w zakresie lotnictwa cywilnego; 

5)   sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych; 

5a)  certyfikacja podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego; 

6)   sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego do lotów; 

7)   sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego; 

8)   prowadzenie rejestrów: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urządzeń naziemnych, 

personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz ewidencji lądowisk; 
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9)   nadzorowanie i organizowanie działalności organu powołanego na podstawie art. 121 ust. 

4; 

10)  współpraca z organami, którym podlega lotnictwo państwowe, oraz właściwymi 

podmiotami, w szczególności w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz 

zabezpieczania i obsługi ruchu lotniczego, a także zapewniania służby poszukiwania i 

ratownictwa lotniczego; 

11)  współpraca z organami administracji lotniczej i nadzoru lotniczego państw obcych; 

12)  współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lotnictwa cywilnego; 

13)  współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi 

organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego; 

14)  (uchylony); 

15)  podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, w tym w 

szczególności: 

a)  gromadzenie, ocena, przetwarzanie i przechowywanie w komputerowej bazie danych, 

zwanej dalej "bazą danych", oraz ochrona i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniach 

lotniczych, 

b)  badanie i ocena stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym, 

c)  wydawanie zaleceń profilaktycznych, 

d)  wymiana danych oraz udostępnianie właściwym organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej i Komisji Europejskiej, na podstawie zgłaszanych zdarzeń, z zachowaniem 

zasady poufności, informacji dotyczących bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym, 

e)   nadzór nad wdrażaniem w podmiotach prowadzących działalność w zakresie lotnictwa 

cywilnego zasady just culture, o której mowa w art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i 

analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań 

następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 

oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń 

Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 24.04.2014, str. 

18); 

16)   wydawanie wytycznych i instrukcji związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w 

dziedzinie lotnictwa cywilnego; 

17)  zatwierdzanie granicy części lotniczej lotniska; 
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18)  współpraca z Komisją oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z jej 

zaleceniami zapobiegawczymi; 

19)  inicjowanie projektów międzynarodowych umów lotniczych i ich zmian oraz udział w 

ich przygotowaniu i negocjowaniu; 

20)  inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian oraz 

udział w ich przygotowaniu; 

21)  opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego do 

zaopiniowania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz nadzór 

bezpośredni nad jego realizacją; 

22)  zatwierdzanie programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony przedsiębiorstw 

prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie lotnictwa 

cywilnego oraz nadzorowanie realizacji tych programów; 

23)  sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością służb ochrony 

lotnisk; 

24)  opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego do 

zaopiniowania Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego oraz 

nadzór bezpośredni nad jego realizacją; 

25)  nadzorowanie prowadzenia przez zarządzających lotniskami ewidencji, o której mowa w 

art. 68 ust. 2 pkt 8, oraz analizowanie uzyskanych danych dla potrzeb związanych z 

działalnością Prezesa Urzędu; 

26)  nadzorowanie organizacji badań lotniczo-lekarskich; 

27)   przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych medycznych oraz danych 

dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, wyłącznie dla potrzeb 

rejestrów i postępowań określonych w niniejszej ustawie, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych; 

[28)   uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 

projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniowanie 

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

projektów ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego związku metropolitarnego oraz planów zagospodarowania przestrzennego 

województwa, w zakresie przewidzianym w ustawie.] 
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<28) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa, 

w zakresie przewidzianym w ustawie.> 

2a. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu wykonuje uprawnienia państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego organu państwa członkowskiego oraz 

kompetentnej władzy państwa członkowskiego określone w rozporządzeniach i decyzjach 

Unii Europejskiej, niezastrzeżone w niniejszej ustawie, innych ustawach oraz umowach 

międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych 

organów administracji publicznej. 

2b. W zakresie objętym rozporządzeniem nr 2018/1139/UE oraz rozporządzeniami 

delegowanymi lub wykonawczymi do niego, Prezes Urzędu, w drodze decyzji 

administracyjnej, rozstrzyga o odstępstwach od istotnych wymagań ustanowionych w tych 

rozporządzeniach, na warunkach określonych w art. 71 rozporządzenia nr 2018/1139/UE. 

2c. W sprawach, o których mowa w ust. 2b, Prezes Urzędu może, zgodnie z art. 49 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), zawiadomić o decyzjach i innych czynnościach 

podjętych w toku postępowania w drodze obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Urzędu. 

2d. W zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do 

przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej 

oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia 

(WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 

255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1), Prezes Urzędu, z urzędu albo na 

wniosek zainteresowanego podmiotu, w drodze decyzji administracyjnej, zwalnia z 

przestrzegania szczegółowych wymogów tego rozporządzenia. 

2e. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdza indywidualne programy 

określania czasu lotu odbiegające od obowiązujących specyfikacji certyfikacyjnych 

wydanych przez EASA zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 7 

rozporządzenia nr 2018/1139/UE. 
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3. Prezes Urzędu składa ministrowi właściwemu do spraw transportu roczne sprawozdanie z 

działalności. 

Art. 86. 

1. Do lotniczych urządzeń naziemnych należą obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, 

nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego. 

2. Zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego oraz instytucjom zapewniającym służby 

ruchu lotniczego przysługuje prawo zakładania lotniczych urządzeń naziemnych na 

nieruchomościach sąsiadujących z lotniskiem oraz prawo dostępu do nich. 

3. Zakładanie oraz utrzymywanie lotniczych urządzeń naziemnych jest celem publicznym w 

rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

4. Do odszkodowania za ograniczenia własności wynikające z wykorzystania uprawnień 

określonych w ust. 2 oraz do okoliczności i trybu wywłaszczenia nieruchomości stosuje 

się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

5. Przepisy ust. 2-4 mają odpowiednie zastosowanie do lotniczych urządzeń naziemnych 

zakładanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, także na 

nieruchomościach znajdujących się poza sąsiedztwem lotnisk. 

6. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego oraz instytucje zapewniające służby ruchu 

lotniczego obowiązani są utrzymywać lotnicze urządzenia naziemne w pełnej sprawności 

technicznej oraz używać ich zgodnie z przeznaczeniem. 

[7. Prezes Urzędu uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty 

ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla 

terenów, na których znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie 

ograniczające zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie 

funkcjonalnym pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego 

funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych.] 

<7. Prezes Urzędu uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, 
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dla terenów, na których znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono 

powierzchnie ograniczające zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian 

w systemie funkcjonalnym pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego 

i prawidłowego funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych.> 

8. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wpisie lotniczego 

urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych, decyzji o 

wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym lub każdej innej decyzji o zmianie 

powierzchni ograniczających zabudowę, właściciel lotniczego urządzenia naziemnego 

przekazuje do organu samorządu terytorialnego właściwego w sprawach planowania i 

zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym wyznaczono powierzchnie 

ograniczające zabudowę, oraz do wojewody właściwego miejscowo dla terenu, na którym 

wyznaczono powierzchnie ograniczające zabudowę, mapę w skali 1:25 000 z tymi 

powierzchniami, w celu uwzględnienia wskazanych ograniczeń wysokości zabudowy przy 

planowaniu przestrzennym. 

9. Przepisów ust. 7 i 8, w zakresie powierzchni ograniczających zabudowę, nie stosuje się do 

nieruchomych obiektów: 

1)   o wysokości do 15 m nad poziomem otaczającego terenu lub wody, położonych w 

odległości większej niż 600 m od urządzenia; 

2)   o konstrukcjach kratowych, położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia; 

3)   których rzut poziomy głównej konstrukcji zawiera się w okręgu o promieniu 5 m (w tym 

maszt z odciągami), położonych w odległości większej niż 600 m od urządzenia. 

10. Powierzchnie ograniczające zabudowę wyznacza się z uwzględnieniem istniejących 

obiektów budowlanych o wysokości powyżej 15 m nad poziomem otaczającego terenu 

lub wody oraz ukształtowania terenu. 

11. Prezes Urzędu wydaje opinie o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość 

zabudowy na obszarze obowiązywania powierzchni ograniczających zabudowę. 

12. Informacje o zewnętrznych granicach zasięgu poziomego powierzchni ograniczających 

zabudowę są udostępniane na stronie internetowej Urzędu. 

13. Prezes Urzędu udziela zgody na odstąpienie od wymogów dotyczących powierzchni 

ograniczających zabudowę po zasięgnięciu opinii właściciela lotniczego urządzenia 

naziemnego, jeżeli Prezes Urzędu uzna, że obiekt nie będzie zakłócał działania lotniczego 

urządzenia naziemnego. 
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Art. 87
7
. 

[W zakresie swojej właściwości Prezes Urzędu, Minister Obrony Narodowej oraz minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, w celu ochrony lotnisk przed działaniami i 

zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków 

powietrznych korzystających z lotniska:] 

<W zakresie swojej właściwości Prezes Urzędu, terenowe organy wykonawcze Ministra 

Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji 

niezespolonej, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 

r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

w celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować 

niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z 

lotniska:> 

1)  [uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty ramowych 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla 

terenów, na których:] 

 <uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje 

projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na 

których:> 

a)  znajduje się lotnisko, 

b)  wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody, 

c)  wydano promesę zezwolenia, o której mowa w art. 57 ust. 1, dla inwestycji, o której mowa 

w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, 

d)  wydano zezwolenie na założenie lotniska; 

2)   wydaje opinie inne niż opinie, o których mowa w pkt 1, dotyczące możliwości lokalizacji 

inwestycji ze względu na wysokość zabudowy. 
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U S T A W A   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   "ładzie przestrzennym" - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 

tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; 

2)   "zrównoważonym rozwoju" - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 

pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, z późn. zm.); 

3)   "środowisku" - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

4)   "interesie publicznym" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; 

5)   "inwestycji celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym 

(obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz 

metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu 

podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o 

których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65); 

6)   "obszarze przestrzeni publicznej" - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

[6a)  "obszarze funkcjonalnym" - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z 

zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, 

stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych 
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terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi 

jednolitymi celami rozwoju; 

6b)  "miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego" - należy przez to rozumieć 

typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu 

województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim 

funkcjonalnie;] 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  "dobrach kultury współczesnej" - należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra 

kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły 

budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem 

współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub 

historyczna; 

11)  "terenie zamkniętym" - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 

2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 

r. poz. 725, 730 i 1309); 

12)  "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 

gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 

wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 

obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 

13)  "uzbrojeniu terenu" - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i 

przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami; 

14)  "dostępie do drogi publicznej" - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi 

albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 

służebności drogowej; 

15)  "standardach" - należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących 

opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego; 
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16)  "parametrach i wskaźnikach urbanistycznych" - należy przez to rozumieć parametry i 

wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; 

16a)  "reklamie" - należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej 

formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia 

lub ruchy społeczne; 

16b)  "tablicy reklamowej" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub 

służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o 

płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, 

reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu 

lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego 

użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

16c)  "urządzeniu reklamowym" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny 

przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i 

zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów 

codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

16d)  "szyldzie" - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa 

lub urządzenie reklamowe się znajdują; 

16e)  "krajobrazie" - należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą 

elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania 

czynników naturalnych lub działalności człowieka; 

16f)  "krajobrazie priorytetowym" - należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny dla 

społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki 

wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania; 

17)  "walorach ekonomicznych przestrzeni" - należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, 

które można określić w kategoriach ekonomicznych; 

18)  "wartości nieruchomości" - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości; 

19)  "powierzchni sprzedaży" - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej 

powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, 

przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 
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towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni 

pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 

ekspozycji wystawowej itp.); 

20)   "uniwersalnym projektowaniu" - należy przez to rozumieć uniwersalne projektowanie, o 

którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami[.] <;> 

<21) „średniookresowej strategii rozwoju kraju” – należy przez to rozumieć strategię, 

o której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020).> 

 

Art. 3. 

1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów 

zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. 

2. Prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego 

rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu. 

2a. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego 

(obszarze metropolitalnym) należy do zadań związku metropolitalnego, jeżeli został 

utworzony. 

3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu 

województwa. 

[4. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, wyrażonej w koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów.] 

<4. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa należy do zadań Rady 

Ministrów.> 

Art. 9. 

1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej 

"studium". 

[2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i 

graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju 

gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.] 

<2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część 

tekstową i graficzną, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju 

ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim 

opracowaniem.> 

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 

3a. Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części 

tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w 

wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie 

określonym w art. 10 ust. 1. 

4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

 

Art. 10. 

1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1)   dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2)   stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

<2a) diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii 

rozwoju gminy;> 

3)   stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego; 

4)   stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
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4a)  rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez 

audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 

5)    warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, oraz zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 

uniwersalnym projektowaniem; 

6)   zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7)   potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a)  analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

[b)  prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,] 

<b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

na obszarach funkcjonalnych w rozumieniu art. 5 pkt 6a ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,> 

c)  możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d)  bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

8)   stanu prawnego gruntów; 

9)   występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

12)  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13)  stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15)  wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. W studium określa się w szczególności: 

1)   uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. d: 

a)  kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 
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b)  kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

2)   (uchylony); 

3)   obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 

w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4)   obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5)   kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6)   obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 

[7)   obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;] 

<7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa;> 

8)   obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 

przestrzeni publicznej; 

9)   obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

10)  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12)  obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13)  obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2120); 

14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

14a)  obszary zdegradowane; 
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15)  
(1)

 granice terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej, w tym stref ochronnych 

wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy 

Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i 

bezpieczeństwa państwa; 

[16)  obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie.] 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 

rozmieszczenie. 

3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 

miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku. 

3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m
2
, w studium określa się obszary, na których mogą być one 

sytuowane. 

3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu 

studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi 

dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych 

oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno: 

1)   formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, 

prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. a-c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone 

w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

2)   szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
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miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w 

podziale na funkcje zabudowy; 

3)   szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

4)   porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym 

mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1: 

a)  nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - 

nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 

3, 

b)  przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - 

bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w 

ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu; 

5)   określa się: 

a)  możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

b)  potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz w 

przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6)   w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają 

możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu 

dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy 

wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub części z 
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nich, także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad 

projektem studium. 

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się 

pod uwagę: 

1)   perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 

2)   niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 

 

Art. 11. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania studium, kolejno: 

1)   ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie 

krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium; 

[3)   sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego; 

w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub 

niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań 

rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;] 

<3) sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, 

uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a 

także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy, jeżeli takie 

strategie istnieją;> 

4)   uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej opinię o projekcie studium; 

5)   [występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z 

zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, z 

wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 

ust. 1, i z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium 

do: 

 <występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie 

jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych 

w projekcie studium do:> 

a)  starosty powiatowego, 

b)  gmin sąsiednich, 

c)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d)  właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

e)  dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, 

pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

f)  właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, 

g)  właściwego organu administracji geologicznej, 

h)  ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony 

uzdrowiskowej, 

i)  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

j)  właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie: 

–  lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii, 

–  zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, 

–  nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
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wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

k)  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

l)   Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 87
7
 pkt 1 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), 

m)   podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), w zakresie 

zagospodarowania portu lub przystani morskiej; 

6)   wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 

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

wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 

publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co 

najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym 

projekcie studium rozwiązaniami; 

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

fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia studium; 

9)   przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 8. 

Art. 12. 

1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o 

których mowa w art. 11 pkt 9. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu 

studium wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, oraz dokumentacją prac 

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 

3. [Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając 

studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym, wojewódzkim i metropolitalnym, ujętych w planie 

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

48 ust. 1 lub w ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego związku metropolitalnego, wojewoda, po podjęciu czynności 

zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków 

wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub 

jego zmiany w wyznaczonym terminie.] <Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie 

przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając studium, nie określiła w nim obszarów 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i 

metropolitalnym, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 

wojewoda, po podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji 

tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę 

gminy do uchwalenia studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie.> Po 

bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy 

zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu 

publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan 

wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, koszty sporządzenia planu ponosi w całości gmina, 

której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. 

 

[Rozdział 2a 

Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym 

 

Art. 37o. 

1. Związek metropolitalny sporządza ramowe studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, dla całego obszaru 

metropolitalnego, zwane dalej "studium metropolitalnym", uwzględniając ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Studium metropolitalne określa: 

1)   zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych z podziałem na 

klasy i kategorie, infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu metropolitalnym; 

2)   zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i 

regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i 
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zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, mających znaczenie dla całości obszaru 

metropolitalnego, w szczególności w odniesieniu do sposobów realizacji infrastruktury 

technicznej; 

3)   ustalenia wynikające z zasad rozwoju i ochrony obszarów, o których mowa w pkt 1 i 2, 

położonych w granicach obszaru metropolitalnego; 

4)   maksymalne powierzchnie przeznaczone pod zabudowę, z podziałem na rodzaje zabudowy 

oraz gminy. 

3. Określając ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się potrzeby i możliwości 

rozwojowe obszaru metropolitalnego, uwzględniające w szczególności: 

1)   analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne; 

2)   prognozy demograficzne, w tym uwzględniające migracje w ramach obszaru 

metropolitalnego; 

3)   możliwości finansowania przez gminy oraz związek metropolitalny wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych odpowiednio tych jednostek; 

4)   bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

4. Dokonując bilansu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

gminie. 

5. Ustalenia studium metropolitalnego, o których mowa w ust. 2, obejmują jedynie elementy 

niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do 

związku, ze względu na spójność przestrzenną i społeczno-gospodarczą obszaru 

metropolitalnego. 

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4, są wiążące dla wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta przy sporządzaniu studium. 

7. Studium metropolitalne nie jest aktem prawa miejscowego. 

8. Do studium metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 7, art. 11-13, art. 

15 ust. 1, art. 20, art. 21, art. 23-28, art. 30 i art. 32-33, przy czym: 

1)   opinia o projekcie studium metropolitalnego, o której mowa w art. 11 pkt 4, jest wyrażana 

przez właściwe komisje urbanistyczno-architektoniczne gmin wchodzących w skład 

związku metropolitalnego; 
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2)   wyłożenia, o którym mowa w art. 11 pkt 7, dokonuje się w każdej z gmin wchodzących w 

skład związku metropolitalnego. 

Art. 37p. 

1. Jeżeli uchwalenie albo zmiana studium metropolitalnego powoduje konieczność zmiany 

studium, jednocześnie z projektem studium metropolitalnego lub projektem jego zmiany 

można sporządzić projekt studium lub projekt zmiany studium. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uchwalenie studium lub zmiany studium następuje 

po uchwaleniu studium metropolitalnego lub jego zmiany. 

3. Jeżeli gmina wchodzi w skład związku metropolitalnego, przy sporządzaniu studium 

uwzględnia się również ustalenia studium metropolitalnego - o ile zostało przyjęte. 

4. Na podstawie porozumienia zawartego między związkiem metropolitalnym a gminą 

jednocześnie z projektem studium metropolitalnego zarząd związku metropolitalnego 

może sporządzić projekt studium. 

Art. 37q. 

Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w gminie, należy przez to rozumieć również studium 

metropolitalne.] 

Art. 39. 

1. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w 

granicach administracyjnych województwa. 

3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

strategii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie 

krajobrazowym, oraz określa się w szczególności: 

1)   podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych 

oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych; 

2)   system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej; 

3)   rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 
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[4)   granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym;] 

5)   (uchylony); 

6)   obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

7)   granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

8)   obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

[4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 

oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1.] 

<4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

średniookresowej strategii rozwoju kraju.> 

<4a. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na 

potrzeby strategii rozwoju województwa.> 

5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały 

ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę 

Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. 

[6. Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego uchwala się plan 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.] 

<6. Dla miasta będącego siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody i 

powiązanego z nim funkcjonalnie obszaru może być sporządzony plan 

zagospodarowania przestrzennego jako część planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa.> 

[7. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego może obejmować również obszary leżące poza granicami miejskiego 

obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.] 
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Art. 41. 

1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno: 

1)   ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania 

wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1; 

4)   sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko; 

5)   uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie 

planu; 

5a)   występuje o uzgodnienie projektu planu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

6)   występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do 

wojewody, zarządów powiatów, zarządów związków metropolitalnych, wójtów, 

burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz 

rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach przyległych 

do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi w przepisach 

odrębnych; 

[6a)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego 

zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;] 

[7)    przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu stwierdzenia jego zgodności z programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 

1;] 

<7) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu stwierdzenia jego zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju;> 

8)   przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia. 
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[2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-26, z wyjątkiem terminu dokonania 

uzgodnień i przedstawienia opinii, który nie powinien być krótszy niż 40 dni od dnia 

udostępnienia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.] 

<2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 23–26, z wyjątkiem terminu 

dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii, który wynosi 40 dni od dnia 

udostępnienia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.> 

<2a. W przypadku braku stanowiska organu opiniującego lub uzgadniającego, w 

terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa uznaje się za uzgodniony.> 

3. Marszałek województwa wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1, 

w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 3 - przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie; 

2)   ust. 1 pkt 1 - przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, w widocznym 

miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

[Art. 46. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego 

województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju.] 

 

[Art. 47. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, uwzględniając cele zawarte w 

rządowych dokumentach strategicznych: 

1)    we współpracy z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sporządza koncepcję 

przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia zasady zrównoważonego 
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rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne 

uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych; 

1a)   prowadzi współpracę zagraniczną w zakresie zadania, o którym mowa w pkt 1; 

2)   prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje oraz sporządza programy odnoszące się 

do obszarów i zagadnień pozostających w zakresie programowania strategicznego oraz 

prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego, współpracując z właściwymi 

ministrami oraz z centralnymi organami administracji rządowej. 

2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, cele i 

kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a 

w szczególności: 

1)   podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej; 

2)   wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów 

podlegających ochronie; 

3)   rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym; 

4)   rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych 

zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym; 

5)   obszary funkcjonalne w ramach typów, o których mowa w art. 49b. 

2a. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju uwzględnia cele i kierunki zawarte w 

długookresowej strategii rozwoju kraju oraz obejmuje okres zgodny z okresem jej 

obowiązywania. 

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, koncepcję przestrzennego 

zagospodarowania kraju oraz ustala, w jakim zakresie koncepcja będzie stanowiła 

podstawę sporządzania programów, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do wiadomości 

koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. 

5. Prezes Rady Ministrów może powołać Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej, jako 

organ doradczy w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz 

ustalić, w drodze zarządzenia, regulamin określający zadania, organizację i tryb jej 

działania. 

6. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju może zostać zaktualizowana w każdym 

terminie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna kraju. 
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7. Do aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 1, 3 i 4. 

Art. 48. 

1. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości 

rzeczowej, sporządzają programy zawierające zadania rządowe, zwane dalej 

"programami", służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

2. Programy podlegają zaopiniowaniu przez sejmiki właściwych województw. 

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, programy, uwzględniając w 

szczególności cele i kierunki, o których mowa w art. 47 ust. 2. 

 

Art. 49. 

1. (uchylony). 

2. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej występują do marszałka właściwego 

województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa.] 

[Rozdział 4a 

Obszary funkcjonalne 

Art. 49a. 

Do obszarów funkcjonalnych należą: 

1)   obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym - jako obszary funkcjonalne o 

istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju; 

2)   obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym - jako obszary funkcjonalne o istotnym 

znaczeniu dla polityki przestrzennej województwa; 

3)   obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym - jako obszary funkcjonalne o istotnym 

znaczeniu dla polityki przestrzennej gminy. 

 

Art. 49b. 

Do typów obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym należą: 

1)   miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego; 

2)   wiejski obszar funkcjonalny; 

3)   obszar funkcjonalny szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, w tym: 

a)  górski, 
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b)  Żuławy; 

4)   przygraniczny obszar funkcjonalny. 

 

Art. 49c. 

1. Obszary funkcjonalne określa się z zapewnieniem: 

1)   ciągłości i zwartości wyznaczanego obszaru - polegającej na wyznaczeniu obszaru 

zamkniętego wspólną granicą; 

2)   dostępności danych wskaźnikowych, umożliwiających wyznaczenie łącznego obszaru, 

którego zasięg przestrzenny umożliwia rozwiązanie istniejących lub przewidywanych 

problemów oraz rozwój nowych funkcji tych obszarów. 

2. Obszary funkcjonalne obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo są 

określane przez samorząd województwa w odniesieniu do jego terytorium w porozumieniu 

z samorządami pozostałych województw. 

 

Art. 49d. 

1. Samorząd województwa określa obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i ich 

granice. 

2. Samorząd województwa może, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego 

lub samorządu powiatowego, określić obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym i ich 

granice. 

3. Propozycje i wnioski dotyczące określenia obszarów funkcjonalnych, o których mowa w 

ust. 1 i 2, samorząd województwa przedstawia do zaopiniowania przez jednostki 

samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie danego województwa. Opinia jest 

wyrażana podczas konferencji, w której uczestniczą przedstawiciele samorządu 

województwa oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Samorząd województwa organizuje konferencję, o której mowa w ust. 3, w terminie 30 dni 

od dnia przedstawienia przez: 

1)   samorząd gminny lub samorząd powiatowy - wniosku, o którym mowa w ust. 2; 

2)   samorząd województwa - z własnej inicjatywy, propozycji określenia obszarów 

funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ich granic. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania 



- 98 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typów obszarów funkcjonalnych, o 

których mowa w art. 49b pkt 1, 3 i 4, mając na uwadze zapewnienie określania obszarów 

funkcjonalnych w sposób jednolity na terenie całego kraju oraz uwzględniając parametry 

charakteryzujące dany typ obszaru funkcjonalnego. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typu obszaru 

funkcjonalnego, o którym mowa w art. 49b pkt 2, mając na uwadze zapewnienie 

określania obszarów funkcjonalnych w sposób jednolity na terenie całego kraju oraz 

uwzględniając parametry charakteryzujące dany typ obszaru funkcjonalnego. 

Art. 49e. 

Samorząd gminny może określić obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. 

 

Art. 49f. 

Polityka przestrzenna województwa w stosunku do obszaru funkcjonalnego o znaczeniu 

ponadregionalnym lub o znaczeniu regionalnym jest prowadzona w konsultacji z 

jednostkami samorządu terytorialnego, które są położone na terenie danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Art. 49g. 

1. W przypadku utworzenia, na całości lub części obszaru objętego miejskim obszarem 

funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, związku metropolitalnego, samorząd 

województwa niezwłocznie uchyla określenie tego obszaru, uchylając jednocześnie plan 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego, o którym mowa w art. 39 ust. 6 i 7. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa określa się granice obszaru związku metropolitalnego.] 

 

Art. 53. 

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony 

zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na 

których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. 
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2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w 

postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora. 

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 

1)   warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z 

przepisów odrębnych; 

2)   stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z: 

1)   ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w 

miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2)   wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych 

formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

3)   dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

4)   właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 

5)   właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych 

złóż kopalin i wód podziemnych; 

5a)  starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6)   organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

7)   dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny; 

8)   regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione 

w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 



- 100 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9)   właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego; 

9a)   Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - w odniesieniu do obszarów przyległych do 

linii kolejowej o znaczeniu państwowym; 

[10)  wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 

48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które 

utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;] 

10a)  wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 

39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach 

miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 

1; 

11)   ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

odniesieniu do: 

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego 

organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

b)  obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

12)  właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony 

środowiska - w odniesieniu do: 

a)  lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska, 

b)  zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

c)  nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii; 

[13)   Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy z 

dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 87
7
 pkt 1 tej ustawy z 
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Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych;] 

<13) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 877 pkt 

1 tej ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, właściwymi organami 

wojskowymi oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;> 

14)   podmiotem zarządzającym - w odniesieniu do obszaru właściwego portu lub przystani, z 

wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych zlokalizowanych w 

granicach portu lub przystani morskiej; 

15)  
(7)

 właściwym organem wojskowym - w odniesieniu do stref ochronnych terenów 

zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. 

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku 

niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 

5a. [W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji 

na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji 

inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie 

administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się 

na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.] <W przypadku odmowy 

uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy, 

o których mowa w ust. 4 pkt 10a, z uwagi na zamiar realizacji na objętym wnioskiem 

terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu 

publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3, postępowanie administracyjne w 

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się na czas nie 

dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.> Jeżeli w okresie zawieszenia 

postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie ustalono 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję wydaje się 

pomimo braku tego uzgodnienia. 

5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z 
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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, z późn. zm.), w trakcie której uzgodniono 

realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 

uzgodnienie decyzji. 

5d. Uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, z dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach, o których mowa w art. 

169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dokonuje się w drodze 

decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 tej ustawy. 

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia 

postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z 

późn. zm.) 

Art. 9o. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich 

Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.", lub właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

2. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 



- 103 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), zwanej dalej 

"Kodeksem postępowania administracyjnego", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 

ustawy. 

2a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w 

przepisach prawa, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 

dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności: 

1)   
(33)

 mapę w skali co najmniej 1:5000, opracowaną z wykorzystaniem treści mapy 

zasadniczej, a w razie jej braku - innej mapy sytuacyjno-wysokościowej w tej samej skali, 

a w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem treści mapy, o której mowa w art. 

4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

a)  przedstawiającą proponowany przebieg linii kolejowej, z zaznaczeniem terenu 

niezbędnego dla planowanych obiektów budowlanych, 

b)  określającą oznaczenie terenu objętego inwestycją, w tym przebieg linii rozgraniczającej 

teren obejmujący nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1 pkt 7 i art. 9s ust. 6, 

oraz oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości, o którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6 i art. 9s ust. 9, a także terenów, o 

których mowa w art. 9ya ust. 1; 

2)   określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu 

terenu, przy czym przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o 

których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492); 

3)   mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3a)  
(34)

 wykaz nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo stanowią ich własność, w stosunku 

do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek, o którym 

mowa w art. 9s ust. 3b i 3e, zawierający oznaczenia działek według katastru 

nieruchomości lub map z projektami podziałów nieruchomości oraz powierzchnie tych 

działek; 
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3b)   wykaz nieruchomości, zawierający oznaczenia działek według katastru nieruchomości 

lub map z projektami podziału nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej ma wywołać skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 9; 

4)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na 

obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), 

aa)  
(35)

 Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji dotyczących linii 

kolejowych o znaczeniu obronnym i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym 

oraz inwestycji lokalizowanych w całości albo w części na terenach zamkniętych 

niezbędnych dla obronności państwa, ustalonych na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przez Ministra Obrony Narodowej, 

lub w ich strefach ochronnych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do morskich portów i przystani 

wraz z obszarami pasa technicznego oraz pasa ochronnego, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)   (uchylona), 

e)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 

będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

f)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, 

[g)  właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań 

rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o 

których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych 

aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,] 
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<g) właściwego marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań samorządowych, 

służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 

3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 

w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania 

przestrzennego,> 

h)  właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury, 

i)  właściwego zarządcy drogi publicznej - w odniesieniu do drogi publicznej, która krzyżuje 

się z linią kolejową, 

j)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do projektowanej linii 

kolejowej, która krzyżuje się z linią kolejową tego zarządcy lub jest lokalizowana w 

obszarze kolejowym jego linii. 

4. Właściwy organ, na wniosek PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, 

wydaje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako 

brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b, opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zastępują uzgodnienia, 

pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 

przepisami. 

5a. Wojewoda uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej z 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

5b. Uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, o którym 

mowa w ust. 5a, dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125), 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. W przypadku niezajęcia stanowiska przez dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we wskazanym 

terminie uzgodnienie uznaje się za dokonane. 

5c. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o uzgodnieniu projektu decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej są wnioskodawca oraz inwestor. 
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6. Wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wszczęciu tego postępowania w 

drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na 

przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu 

wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 

w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

6a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do 

spadku, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w drodze obwieszczenia w 

urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii 

kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz 

urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

8. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 

10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe 

Spółkę Akcyjną, zwane dalej "PKP S.A.", w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. 

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492). 

11. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości innej 

niż wymieniona w ust. 8, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nabywca i zbywca są 

zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania 
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powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania na 

podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

12. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, w odniesieniu do 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej 

decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące 

się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego 

zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

13. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie 

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia 

sprzeciwu od zgłoszenia. 

14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu 

publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek 

którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 282 i 782) 

Art. 18. 

[1. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów 

zagospodarowania przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz 

i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 
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zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego.] 

<1. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i 

aktualizacji strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i 

studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju 

gmin, strategii rozwoju ponadlokalnego, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.> 

2. [W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w 

szczególności:] 

 <W strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, 

w szczególności:> 

1)   uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

2)   określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, 

zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak 

najlepszego stanu; 

3)   ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad 

zabytkami. 

Art. 87. 

1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 

lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 

[1)   włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;] 
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2)   uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 

równowagi ekologicznej; 

3)   zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

4)   wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5)   podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6)   określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7)   podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami. 

3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio 

sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

4. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

5. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

6. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest 

przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i 

realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 

Art. 90. 

1. Generalny Konserwator Zabytków jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków należy, w 

szczególności: 

1)   opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
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[2)   realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;] 

<2) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami;> 

3)   podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją 

kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami; 

4)   prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych 

lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; 

5)   wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz 

w przepisach odrębnych; 

6)   organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania 

przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

7)   sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków; 

7a)   koordynowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków; 

7b)   kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730); 

8)   promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków; 

9)   organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich; 

10)  organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie 

wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych; 

11)  opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"; 

12)  współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków; 

13)  organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

14)  podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, 

pozostające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków Generalny 

Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki ich działania, wydawać instrukcje i 

wytyczne określające sposób ich postępowania oraz żądać od nich sprawozdań z 

działalności. 

4. Instrukcje i wytyczne, o których mowa w ust. 3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. 
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Art. 97. 

1. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa 

Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji 

polityki Rady Ministrów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

2. Do zadań Rady Ochrony Zabytków należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w 

szczególności: 

1)   założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i 

projektu tego programu; 

[2)   oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków;] 

3)   ochrony pomników historii; 

4)   projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

3. Członków Rady Ochrony Zabytków w liczbie od 10 do 20 powołuje na okres 5 lat spośród 

osób posiadających wybitne osiągnięcia i zasługi w ochronie zabytków lub w opiece nad 

zabytkami i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

4. Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia, 

przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5. W posiedzeniach Rady Ochrony Zabytków bierze udział Generalny Konserwator 

Zabytków. 

6. Obsługę administracyjną i finansową Rady Ochrony Zabytków zapewnia urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471 

 

Art. 3. 

Cele ochrony przyrody są realizowane przez: 

[1)   uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), programach ochrony 
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środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz w 

działalności gospodarczej i inwestycyjnej;] 

<1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach, programach 

i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. 

zm.), programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego, strategiach rozwoju województw, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, 

strategiach rozwoju ponadlokalnego, studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz 

w działalności gospodarczej i inwestycyjnej;> 

2)   obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody; 

3)   opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie 

prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków 

chronionych; 

4)   realizację programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z planem działań; 

5)   prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony 

przyrody; 

6)   prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. 

 

 

 



- 113 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) 

 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   Biuletynie Informacji Publicznej - rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 

2)    informacji przeznaczonej dla władz publicznych - rozumie się przez to informację, którą 

w imieniu władz publicznych dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której 

władze publiczne mają prawo żądać od osób trzecich; 

3)    informacji znajdującej się w posiadaniu władz publicznych - rozumie się przez to 

informację znajdującą się w posiadaniu władz publicznych, wytworzoną przez władze 

publiczne lub otrzymaną przez władze publiczne od osoby trzeciej; 

4)   integralności obszaru Natura 2000 - rozumie się przez to integralność obszaru Natura 

2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 

r. poz. 55); 

5)    (uchylony); 

6)   obszarze Natura 2000 - rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające 

znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 

ust. 3 pkt 1 tej ustawy; 

7)   ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - rozumie się przez to ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

8)   ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - rozumie się przez to postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące 

w szczególności: 

a)  weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

b)  uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 

c)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 
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9)   organie administracji - rozumie się przez to: 

a)  ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we 

własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek 

samorządu terytorialnego, 

b)   inne podmioty wykonujące zadania publiczne dotyczące środowiska i jego ochrony[;] <,> 

<c) Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego – w zakresie 

określonym w art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym;> 

10)  organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizację społeczną, której statutowym 

celem jest ochrona środowiska; 

11)  podaniu informacji do publicznej wiadomości - rozumie się przez to: 

a)  udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w 

sprawie, 

b)  ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w 

sprawie, 

c)  ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 

planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, 

d)  w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy 

niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania - także przez 

ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub 

miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania; 

12)  powierzchni ziemi - rozumie się przez to powierzchnię ziemi w rozumieniu ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. 

zm.); 

13)  przedsięwzięciu - rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 

środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w 

tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie 

kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne 

podmioty; 
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14)  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - rozumie się przez to postępowanie w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu 

lub programu, obejmujące w szczególności: 

a)  uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

b)  sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

c)  uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

d)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 

15)  środowisku - rozumie się przez to środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

15a)   władzach publicznych - rozumie się przez to: Sejm, Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, organy administracji, sądy, trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony 

prawa; 

16)  zanieczyszczeniu - rozumie się przez to zanieczyszczenie w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

17)  znaczącym negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 - rozumie się przez to 

oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania 

mogące: 

a)  pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

b)  wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub 

c)  pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również 

oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

Art. 46. 

1. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt: 

[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;] 
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1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczający ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także 

koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej i 

dokumentu programowego, z zakresu polityki 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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 

1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera: 

1)    określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 

wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub 

większej; 

2)    określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich oraz kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geocentrycznych 
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geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne parametry 

techniczne; 

3)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie 

potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych 

charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

6)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest ona 

wymagana; 

7)   (uchylony); 

8)   mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

9)    wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6; 

9a)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a; 

10)   wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości 

wskazane zgodnie z pkt 9 i 9a; 

11)   wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem 

kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez te grunty, a w 
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przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli inwestycja w zakresie 

terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w stosunku do których decyzja o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1; jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez grunty 

stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy 

bądź grunty objęte obszarem kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki 

umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy inwestycja w 

zakresie terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także 

parametry techniczne zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich 

lokalizację; 

11a)   wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a, oraz zgodę tych 

podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości; 

11b)   wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku gdy 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1, ma 

nastąpić na czas określony; 

12)  opinie, o których mowa w ust. 3; 

13)   (uchylony); 

14)  wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego 

wnioskiem. 

2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od 

zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu inwestor występuje o opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na 

obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056); 
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2)   
(3)

 ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw 

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego 

- w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730); 

[2a)  
(4)

 właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, 

środowiska, gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, oraz, 

w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - w 

odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich 

wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w 

przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym, 

inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;] 

2a) właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, 

gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – 

w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach 

morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały 

również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta; 

2b)  
(5)

 ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, 

spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do lokalizacji oraz 

sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie 

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

Polskiej i administracji morskiej; 
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3)    właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, 

pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

4)   organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w 

odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

5)    organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534); 

6)    właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do 

celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej 

oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

7)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa; 

7a)  właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych 

innych niż określone w pkt 7; 

8)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730); 

9)    właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w 

zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków 

umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy 

zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730); 

10)   właściwego zarządcy infrastruktury lub innego podmiotu zarządzającego obszarem 

kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 i 730); 



- 121 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta); 

12)   Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na 

terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego 

otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730); 

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

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); 

14)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku 

i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340); 

15)  Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na 

tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009); 

16)   właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i 

warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach. 

4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje 

wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź 

stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji 

inwestycji. 

 

U S T A W A   z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.) 
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Art. 51. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 50, zawiera: 

1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie 

oddziaływać, przedstawionych na mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku - na mapie 

ewidencyjnej, przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu oraz proponowany przebieg 

regionalnej sieci szerokopasmowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 

budowlanych tej sieci; 

2)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

3)   analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

4)   charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie: 

a)  zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również 

sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej, 

c)  istotnych parametrów technicznych inwestycji oraz jej wpływ na środowisko. 

2. Przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowane urządzenia, o których mowa w art. 

143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

3. Do wniosku, o którym mowa w art. 50, dołącza się: 

1)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), o ile jest wymagana; 

2)   uzgodnienia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej z właściwym zarządcą drogi - 

w odniesieniu do obszarów pasa drogowego lub obszarów w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji drogowej określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzji o 

ustaleniu lokalizacji drogi krajowej albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej a także obszarów przyległych do pasa drogowego; 

3)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w 

miejscowościach uzdrowiskowych, 
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b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów morskich, obszarów 

pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)  właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, 

e)  organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, 

f)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i 

jego otuliny, 

g)  właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż 

wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody, 

h)   dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących 

wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów 

budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

i)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 

będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

j)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), 

k)  właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020), 

[l)  właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań rządowych 

albo samorządowych, służących do realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa 

w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych planami 

zagospodarowania przestrzennego,] 

l) właściwego marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań samorządowych, 

służących do realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 
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pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych planami zagospodarowania 

przestrzennego, 

m)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta. 

4. Właściwy organ dokonuje uzgodnienia lub wydaje opinię, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 

3, na wniosek inwestora, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku. 

5. Organ dokonuje uzgodnienia w formie postanowienia, na które inwestorowi przysługuje 

zażalenie. 

6. Niedokonanie uzgodnienia lub niewydanie opinii, w terminie, o którym mowa w ust. 4, 

traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 

7. Uzgodnienie i opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, zastępują uzgodnienia, 

zezwolenia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów, wymagane 

odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2016, z późn. zm.) 

Art. 12. 

1. Plan transportowy określa w szczególności: 

1)   sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej; 

2)   ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 

3)   przewidywane finansowanie usług przewozowych; 

4)   preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 

5)   zasady organizacji rynku przewozów; 

6)   pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 

publicznej; 

7)   przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera; 
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8)    linie komunikacyjne, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz planowany termin 

rozpoczęcia ich użytkowania. 

1a. Jeżeli plan transportowy przewiduje wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych lub 

autobusów napędzanych gazem ziemnym, określa także: 

1)   geograficzne położenie stacji gazu ziemnego; 

2)   geograficzne położenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, zwanej dalej "infrastrukturą ładowania"; 

3)   miejsce przyłączenia do: 

a)  sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - planowanej infrastruktury ładowania lub 

b)  sieci dystrybucyjnej gazowej - planowanej stacji gazu ziemnego, lub 

c)  magazynu energii, o którym mowa w art. 3 pkt 10k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). 

2. Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności: 

1)   stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednio: 

[a)  koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,] 

b)  planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

c)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

d)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2)   sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru; 

3)   wpływ transportu na środowisko; 

4)   potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w zakresie 

usług przewozowych; 

5)   
(7)

 potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w 

międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, a także linii 

komunikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1a; 

6)   rentowność linii komunikacyjnych; 

7)   w zakresie transportu kolejowego - dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz 

standard jakości dostępu otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej. 
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2a. Przy opracowywaniu planu transportowego gminy należy uwzględnić również wyniki 

analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez tę gminę. 

2b. Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez gminę wskazują na 

zasadność wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym autobusów 

zeroemisyjnych, projekt planu transportowego, w zakresie wykorzystania tych autobusów, 

podlega konsultacjom odpowiednio z operatorem systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego oraz operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2c. W toku konsultacji, o których mowa w ust. 2b: 

1)   operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedstawia ocenę technicznych 

i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania w miejscach 

wskazanych w projekcie planu transportowego jako jej lokalizacje oraz możliwości 

dostawy energii elektrycznej do sieci z magazynu energii stanowiącego część tej 

infrastruktury; 

2)   operator systemu dystrybucyjnego gazowego przedstawia ocenę technicznych i 

ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci stacji gazu ziemnego w miejscach 

wskazanych w projekcie planu transportowego jako lokalizacje instalacji służących do 

zaopatrywania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. 

3. W przypadku opracowywania planu transportowego w zakresie transportu kolejowego 

organizator występuje do zarządcy infrastruktury kolejowej z wnioskiem o przedstawienie 

informacji niezbędnych do opracowania projektu planu transportowego. 

4. Do planu transportowego opracowywanego przez ministra właściwego do spraw transportu 

nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b-d. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres planu transportowego z podziałem na część tekstową i graficzną, uwzględniając 

skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia i nazewnictwo oraz rodzaj 

transportu, którym będzie wykonywany przewóz. 
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U S T A W A   z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 654 i 1524) 

Art. 6. 

Odległość określoną zgodnie z art. 4 uwzględniają: 

1)   organy gminy - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany; 

2)   organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu 

planu miejscowego albo jego zmiany; 

3)   organy gminy i wojewoda - przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy; 

4)   organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na 

budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia; 

[5)   organy związku metropolitalnego - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium 

ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitalnego albo jego zmiany;] 

6)   organy województwa - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa albo jego zmiany; 

7)   organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - przy wydawaniu tych 

decyzji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

 

Art. 8. 

1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez: 

1)   jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   inną osobę prawną; 

3)   osobę fizyczną. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 

publiczne. 
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4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i 

prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 49. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1)   zakłada i prowadzi: 

a)   szkoły polskie, 

b)  publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 

2)   może zakładać i prowadzić: 

a)  publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, 

b)  publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, 

c)  szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, 

urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

które: 

–  prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub 

–   umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i 

planami nauczania dla szkół polskich. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi 

publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów 

szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić: 

1)   publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym; 

2)   publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają 

w szkołach rolniczych. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić publiczne 

szkoły morskie. 
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10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić publiczne 

szkoły żeglugi śródlądowej. 

11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły 

rybołówstwa. 

12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych działają w ramach ich struktury. 

13. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia może założyć i prowadzić publiczną placówkę 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w 

zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4-14, mogą zakładać i prowadzić 

publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których 

mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi. 

15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi 

lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym 

integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół 

podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół 

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 

ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub 

specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w 

art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

17. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 

prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 
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zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

18. Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

19. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

20. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół 

morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może 

być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a 

jednostką samorządu terytorialnego. 

21. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia 

będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych 

o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz 

publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół 

rybołówstwa, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 

10 ust. 1. 

21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może 

być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a 

jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio. 

22. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 

pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 16 o znaczeniu regionalnym 

lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6 i 

25. 

23. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6. 

24. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 
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[25. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa strategia rozwoju województwa 

ustalona na podstawie odrębnych przepisów.] 

25. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych 

oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik województwa w 

drodze uchwały. 

26. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań 

własnych samorządu województwa. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

(Dz. U. poz. 730) 

Art. 12a. 

1. Związek metropolitalny opracowuje strategię rozwoju związku metropolitalnego. 

2. Do strategii rozwoju związku metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 

10e ust. 2–4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713). 

3. Zgromadzenie związku metropolitalnego, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb 

i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju związku metropolitalnego, 

w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020). 

4. Projekt strategii rozwoju związku metropolitalnego opracowuje zarząd związku 

metropolitalnego i przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii 

dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii 

rozwoju województwa. 

5. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania projektu strategii rozwoju związku metropolitalnego. W przypadku 

braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju związku 

metropolitalnego jest spójna ze strategią rozwoju województwa. 
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6. Strategia rozwoju związku metropolitalnego jest przyjmowana przez zgromadzenie 

związku metropolitalnego, w drodze uchwały, jako strategia rozwoju 

ponadlokalnego, o której mowa w art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

7. Strategia rozwoju związku metropolitalnego podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego 

sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gmin wchodzących w skład 

związku albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju 

województwa. Do aktualizacji strategii rozwoju związku metropolitalnego stosuje się 

ust. 3–6. 

Art. 14. 

1. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 12, związek metropolitalny może: 

1)   tworzyć jednostki organizacyjne; 

2)   zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, ze związkami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej; 

3)   prowadzić działalność gospodarczą niewykraczającą poza zakres zadań o charakterze 

użyteczności publicznej. 

2. Do organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych związku metropolitalnego 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych. 

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

4. Do porozumień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948)]. 

 

Art. 23. 

Do wyłącznej właściwości zgromadzenia należy: 

1)   uchwalanie strategii rozwoju związku metropolitalnego; 

2)   uchwalanie statutu związku metropolitalnego; 

[3)   uchwalanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego związku metropolitalnego;] 

4)   uchwalanie budżetu związku metropolitalnego; 
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5)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu związku metropolitalnego oraz 

sprawozdań finansowych związku metropolitalnego; 

6)   wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu; 

7)   podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z 

tytułu wykonania budżetu związku metropolitalnego; 

8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych związku metropolitalnego dotyczących: 

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 

ustawy szczególne nie stanowią inaczej; podjęcie uchwały zgromadzenia jest wymagane 

również w przypadku gdy po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności 

wyłącznie za zgodą zgromadzenia, 

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd 

w roku budżetowym, 

e)  tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz 

określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji, 

f)  tworzenia, przekształcania i likwidowania jednostek organizacyjnych związku 

metropolitalnego oraz wyposażania ich w majątek. 

 

Art. 33. 

1. Zarząd wykonuje zadania związku metropolitalnego niezastrzeżone na rzecz zgromadzenia. 

2. Do zadań zarządu należy w szczególności: 

1)   wykonywanie uchwał zgromadzenia; 

2)   gospodarowanie mieniem związku metropolitalnego; 

3)   przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu związku metropolitalnego; 

4)   kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych 

związku metropolitalnego, w tym zatrudnianie i zwalnianie ich kierowników[.] <;> 
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5) opracowanie projektu strategii rozwoju związku metropolitalnego. 

3. Zasady i tryb działania zarządu określa statut związku metropolitalnego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 

782 i 875) 

Art. 166. 

1. W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią: 

[1)   obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 

strategii rozwoju województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;] 

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa, 

strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach 

zabudowy; 

2)   poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią uwzględnia się w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości w 

całości lub w części położonych na tych obszarach. 

2. Projekty: 

[1)   strategii rozwoju województwa,] 

2)   planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

[3)   ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

związku metropolitalnego,] 
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4)   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

5)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

6)   gminnego programu rewitalizacji, 

7)   decyzji o warunkach zabudowy, 

8)   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

9)   decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

- wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i 

zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

3. Dokonując uzgodnień, o których mowa w ust. 2, Wody Polskie uwzględniają 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, 

proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe 

przeznaczenie. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, w zakresie: 

1)   śródlądowych dróg wodnych - następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw żeglugi śródlądowej, przy czym minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej 

wydaje opinię w terminie 14 dni, a brak opinii we wskazanym terminie uznaje się za 

wydanie pozytywnej opinii; 

2)   śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym - następuje po 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej. 

5. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, Wody Polskie dokonują w drodze decyzji. 

6. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 5, jest wnioskodawca. 

7. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 5, dołącza się projekty dokumentów 

lub decyzji, o których mowa w ust. 2. 

8. W decyzji, o której mowa w ust. 5, określa się wymagania lub warunki dla: 

1)   planowanej zabudowy, 

2)   planowanego zagospodarowania 

- terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

9. W decyzji, o której mowa w ust. 5, określa się w zależności od potrzeb szczegółowe 

wymagania oraz warunki, o których mowa w ust. 8, w zakresie określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 14. 
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10. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub 

planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

1)   naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2)   naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 

3)   stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do 

rejestru zabytków; 

4)   naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

5)   utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym. 

11. Odmowa uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, następuje w drodze decyzji. 

12. Nie odmawia się uzgodnienia lokalizacji obiektów mostowych w całości lub w części 

realizowanych lub planowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią z 

przyczyn, o których mowa w ust. 10, jeżeli ich realizacja jest konieczna dla zachowania 

ciągłości istniejących lub projektowanych ciągów komunikacyjnych. 

13. (uchylony). 

13a. (uchylony). 

14. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze 

rozporządzenia, zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz 

planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz sposób ich ustalania, kierując się koniecznością zapewnienia 

ochrony przed powodzią oraz zakresem aktów, o których mowa w ust. 2. 

 

Art. 326. 

[1. Ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się 

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, 

planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.] 

1. Ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1–3, 

uwzględnia się w strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa, strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju 

ponadlokalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Informacje przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka 

powodziowego powinny być spójne z informacjami zawartymi w dokumentach 

planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1 i 3. 

3. Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz ich 

przeglądy przeprowadza się w sposób skoordynowany z analizą dokumentacji 

planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 2, 3 i 6. 

4. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania 

skutkom suszy oraz ich przeglądy przeprowadza się w sposób skoordynowany z 

przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

5. Działania zapewniające udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, przeprowadza 

się w sposób skoordynowany z działaniami zapewniającymi aktywny udział wszystkich 

zainteresowanych w osiąganiu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym 

mowa w art. 173 ust. 10. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2020 i 234) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   Dokumencie Wdrażającym - należy przez to rozumieć dokument wykonawczy do 

Programu, zawierający w szczególności harmonogramy realizacji oraz budżety 

poszczególnych Przedsięwzięć; 
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2)   Inwestorze - należy przez to rozumieć: 

a)  Spółkę Celową, 

b)  spółkę, o której mowa w art. 15, 

c)  jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 

d)  inne, niż określone w lit. c, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, 

e)  osoby prawne, jeżeli podmioty, o których mowa w lit. a-d, pojedynczo lub wspólnie, 

bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: 

–  finansują je w ponad 50% lub 

–  posiadają ponad połowę udziałów albo akcji 

- o ile przygotowują lub realizują Przedsięwzięcia; 

3)   Inwestycji - należy przez to rozumieć budowę CPK wraz z urządzeniami i obiektami 

niezbędnymi do jego funkcjonowania, w szczególności urządzeniami i obiektami do 

obsługi ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 8 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) oraz urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 

16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 

2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170); 

4)   Inwestycji Towarzyszącej - należy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118; 

5)   nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - należy przez to rozumieć 

nieruchomość, dla której, ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo 

innych dokumentów, nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, 

a także nieruchomość, której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości nie żyje a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku; 

6)   Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego 

Portu Komunikacyjnego; 

[7)   Programie - należy przez to rozumieć program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), 

obejmujący Inwestycję, Inwestycje Towarzyszące oraz inne zadania, w tym finansowane z 

budżetu państwa, określający charakterystykę inwestycji, ich rozmieszczenie, terminy 

realizacji oraz łączne nakłady z budżetu państwa na realizację;] 
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7) Programie – należy przez to rozumieć program wieloletni w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 

zm.), nie stanowiący programu rozwoju w rozumieniu przepisów o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, obejmujący Inwestycję, Inwestycje Towarzyszące 

oraz inne zadania, w tym finansowane z budżetu państwa, określający terminy ich 

realizacji oraz łączne nakłady z budżetu państwa na ich realizację; 

8)   Przedsięwzięciach - należy przez to rozumieć zawarte w Programie: Inwestycję, 

Inwestycje Towarzyszące oraz pozostałe zadania; 

9)   sieciach - należy przez to rozumieć, stanowiące cele publiczne, sieci przesyłowe oraz 

dystrybucyjne energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, pary lub innych płynów albo 

gazów, sieci telekomunikacyjne, a także sieci kanalizacyjne; 

10)  Spółce Celowej - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

utworzoną przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu 

oraz koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć; 

11)  
(1)

 Wykonawcy - należy przez to rozumieć wykonawcę umowy zawartej na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1445, 1572 i 2020) albo ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020), której 

przedmiotem jest dostawa usługi lub roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub 

wykonania Przedsięwzięć; 

12)  Zasadach Zarządzania - należy przez to rozumieć ujednolicone warunki i procedury 

wdrażania Przedsięwzięć, określające zasady zarządzania Przedsięwzięciami, w tym 

zasady i tryb nadzoru nad realizacją Przedsięwzięć przez Inwestorów, informowania przez 

Wykonawców o postępach w realizacji Przedsięwzięć oraz zasad współpracy i wymiany 

informacji pomiędzy Inwestorami; 

13)  Zasobie - należy przez to rozumieć nieruchomości będące własnością Spółki Celowej 

oraz nieruchomości Skarbu Państwa: 

a)  oddane w użytkowanie wieczyste Spółce Celowej lub 

b)  którymi gospodaruje Spółka Celowa. 

Art. 5. 
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Do kompetencji Pełnomocnika należy przygotowanie projektu Programu i jego zmian oraz 

podejmowanie działań zmierzających do jego realizacji, w szczególności: 

1)   przygotowanie projektów przepisów wydawanych na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 99 ust. 

11 oraz ich zmian; 

2)   przygotowanie projektów innych dokumentów rządowych koniecznych do wdrożenia 

Programu oraz ich zmian, w szczególności programów wieloletnich i innych dokumentów 

strategicznych oraz projektów aktów normatywnych oraz ich zmian; 

3)   zatwierdzanie Dokumentu Wdrażającego oraz jego zmian; 

4)   zatwierdzanie Zasad Zarządzania oraz ich zmian oraz nadzór nad ich przestrzeganiem; 

5)   dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy; 

6)   wyrażanie zgody na zlecenie, w drodze porozumienia, przez Spółkę Celową 

wykonywania jej zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem; 

7)   w przypadku zakupu przez Spółkę Celową nieruchomości w celu realizacji Inwestycji lub 

wywłaszczenia - występowanie, w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, z 

wnioskiem o przyznanie emerytury, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub 

renty rodzinnej rolnikowi lub domownikowi lub członkom rodziny zmarłego rolnika lub 

domownika, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303)[.]  <;> 

<8) przyjmowanie, w drodze zarządzenia, aktów podlegających strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko.> 

Art. 29. 

1. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego obejmują: 

1)   prawo pierwokupu nieruchomości, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych; 

2)   uprawnienie Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji 

celów określonych w ustawie; 

3)   uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw 

rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu 

Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, 

również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym; 
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4)   uprawnienie Inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań 

lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji, w szczególności 

badań archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych; 

[5)   uzgadnianie przez ministra właściwego do spraw transportu projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego 

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.] 

<5) uzgadnianie przez ministra właściwego do spraw transportu projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.> 

2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, realizuje Spółka Celowa. Do prawa 

pierwokupu w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495). Do nieruchomości objętych prawem 

pierwokupu na rzecz Spółki Celowej przepisów art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się. 

3. Uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być 

wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Pełnomocnika zawiadomienia o 

zamiarze ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub zawarcia umów dzierżawy 

lub najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, oraz umów, które pozwalają na 

realizację inwestycji na takich nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym 

niż budowlanym. 

4. W przypadku zbiegu prawa pierwokupu określonego w niniejszej ustawie z prawem 

pierwokupu określonym w przepisach odrębnych, pierwszym uprawnionym do wykonania 

prawa pierwokupu jest Spółka Celowa. 

5. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego przed: 

1)   rozpatrzeniem wniosku o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, 

2)   sporządzeniem lub przystąpieniem do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu 

nieruchomości gruntowej oraz umowy, która pozwala na realizację inwestycji na 

nieruchomości, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym 

- są obowiązani do zawiadomienia Pełnomocnika o tym zamiarze. 
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6. Umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oraz umowa, 

która pozwala na realizację inwestycji na takiej nieruchomości, również inwestycji o 

charakterze innym niż budowlanym, zawarta bez dokonania zawiadomienia lub przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, lub wbrew stanowisku Pełnomocnika, jest 

nieważna z mocy prawa. 

7. Uzgadnianie projektów aktów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.). 

 

Art. 33. 

1. Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, które mogą zostać 

ustanowione w planie rezerwacji obszaru inwestycji obejmują: 

1)   prawo pierwokupu nieruchomości, z wyłączeniem samodzielnych lokali mieszkalnych; 

2)   uprawnienie Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji 

celów określonych w ustawie; 

3)   uprawnienie Pełnomocnika do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw 

rzeczowych, lub na zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu 

Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, 

również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym; 

4)   uprawnienie Inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań 

lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji, w tym badań 

archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych; 

[5)   uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw transportu projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego 

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie spójności z celami 

ustawy;] 

<5) uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw transportu projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie spójności z celami 

ustawy;> 
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6)   zakaz wydawania pozwoleń na budowę; 

7)   zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu; 

8)   zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości; 

9)   zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 

10)  zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie: 

a)  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 oraz z 2019 r. poz. 

1716) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

b)  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 

1214, 1979 i 2020) i dotyczących lokalizacji linii kolejowej, 

c)  ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i dotyczących zezwolenia na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 

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

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020) i 

dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej, 

e)  ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 1 sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815 i 2020) i 

dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, 

f)  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) i 

dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji, 

g)  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 

oraz z 2019 r. poz. 2020) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, 

h)  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) i 

dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych, 
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i)   ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630). 

2. Zakaz wydawania pozwolenia na budowę stosuje się odpowiednio do zgłoszeń 

budowlanych dotyczących budowy budynku. W takim przypadku organ administracji 

architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia. 

3. Wojewoda, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika, może udzielić zgody na zwolnienie z 

zakazów określonych w ust. 1 pkt 6-10, biorąc pod uwagę wymogi prawidłowego 

przygotowania, realizacji oraz funkcjonowania Inwestycji. 

4. W przypadku zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 6-10, od decyzji wojewody 

przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

5. Przepisy art. 29 ust. 2-6 i art. 30 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) 

 

Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym zawiera: 

1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej 

lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i 

obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub większej; 

2)   określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów na 

obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, za pomocą współrzędnych 

geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne 

parametry techniczne; 

3)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie: 
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a)  zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu 

zagospodarowywania odpadów, 

b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących 

jej wpływ na środowisko; 

6)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z uwzględnieniem art. 21 - jeżeli jest ona 

wymagana; 

7)   mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

8)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 i 6; 

9)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 

26 ust. 7; 

10)  wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości 

wskazane zgodnie z pkt 8 i 9; 

11)  wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem 

kolejowym, jeżeli strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga przejścia przez 

te grunty, a w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli strategiczna 

inwestycja w sektorze naftowym wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w stosunku 

do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 

ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1; jeżeli strategiczna inwestycja w 
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sektorze naftowym wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa 

pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy bądź grunty objęte obszarem 

kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia na tych gruntach 

obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy strategiczna inwestycja w sektorze naftowym 

wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także parametry techniczne 

zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich lokalizację; 

12)  wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 30 ust. 2, oraz zgodę tych 

podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości; 

13)  wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, w przypadku 

gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 30 ust. 1, 

ma nastąpić na czas określony; 

14)  opinie, o których mowa w ust. 3; 

15)  uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, albo informację o nieprzedstawieniu przez 

właściwego zarządcę drogi krajowej albo przez właściwego zarządcę infrastruktury 

kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym stanowiska w terminie, o 

którym mowa w ust. 7; 

16)  wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego 

wnioskiem. 

2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 

od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 

w sektorze naftowym inwestor występuje o opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na 

obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056); 

2)   
(1)

 ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw 
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wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego 

- w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z 

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

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125); 

[3)   
(2)

 właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, 

środowiska, gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz, 

w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - w 

odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich 

wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w 

przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym, 

inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;] 

<3) właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, 

gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – 

w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach 

morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały 

również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta;> 

4)   właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, 

pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

5)   organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w 

odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6)   organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 
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2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534); 

7)   właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do 

celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej 

oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

8)   dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa; 

9)   właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych 

innych niż określone w pkt 8; 

10)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245); 

11)  właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w 

zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków 

umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy 

zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), z zastrzeżeniem ust. 5; 

12)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta); 

13)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na 

terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego 

otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235); 

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

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); 

15)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku 

i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340); 
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16)  Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na 

tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235); 

17)  właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i 

warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach. 

4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

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

się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym. Kopię opinii właściwy organ przekazuje wojewodzie. 

5. W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej, przed złożeniem 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie 

parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w 

pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dotyczy budowy zjazdów 

również ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

6. W odniesieniu do gruntów objętych obszarem kolejowym, przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, 

inwestor występuje do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu 

zarządzającego obszarem kolejowym o uzgodnienie sposobu, miejsca i warunków 

umieszczenia inwestycji w obszarze kolejowym. 

7. Właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny 

podmiot zarządzający obszarem kolejowym dokonuje uzgodnienia w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie. Niezajęcie 

stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie uzgodnienia. Kopię uzgodnienia 
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właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub 

inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym przekazuje wojewodzie. 

8. Opinie, o których mowa w ust. 3, i uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, zastępują 

uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, 

wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji. 

 


