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

do  ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 342) 

 
 

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

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

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) 

 

Art. 72. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 

1)    decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o 

pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz 

z 2021 r. poz. 11); 

2)   decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3)   decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4)  koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie 

odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

4a)  decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji 

inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
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węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

4b)  decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 

podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej 

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

5)   decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i 

górnicze; 

6)   pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z 

wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie 

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

7)   (uchylony); 

8)   decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861); 

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

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338); 

10)  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363); 

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

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 

1778); 

12)  (uchylony); 

13)  decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ((Dz. U. z 2020 r. poz. 2008); 

14)  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

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

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11); 
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15)  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na 

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

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 

16)  decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378), 

o ile jest to wymagane; 

17)  decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018); 

18)  decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

  18a)  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 

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

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

19)  zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska 

odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe; 

20)  decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970); 

21)  zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

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

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

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

23)   decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie 

budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską; 

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

przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 
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25)   decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 

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

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; 

26)   decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

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

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

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

w Gdańsku; 

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

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

budowy portów zewnętrznych. 

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem 

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane. 

1b. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed 

podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

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

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

Ilekroć przepisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich decyzji, o których mowa w ust. 

1, mają także odpowiednie zastosowanie do uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w 

przypadku zmiany: 

1)   decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na: 

a)  ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących 

powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, 

b)  zmianie danych wnioskodawcy; 

1a)   decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19, polegających na zmianie 

zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego dotyczącej: 

a)  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, 

powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz 
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charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic 

pasa drogowego, 

b)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, 

c)  charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic 

pasa drogowego 

- które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach; 

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

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

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

powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

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

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

w sektorze naftowym, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych 

w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

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

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

zewnętrznych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w 

wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2)   koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na: 

a)  zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 

b)  przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot, 

c)  zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub 

rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych, 

d)  zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia 

działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub 

decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

e)  zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub 

harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego 



- 6 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

f)  jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża 

do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji, 

g)  zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych, 

h)  zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych, 

i)  zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego, 

j)   jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie 

węgla kamiennego ze złoża, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji 

uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu 

koncesji, 

k)   jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie 

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

uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu 

koncesji, 

l)   jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie 

siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy 

wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez 

rozszerzenia zakresu koncesji; 

3)   planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b. 

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem 

zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1)   zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia 

lub 

2)   jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia 

nieulegającego zmianie. 

2b. W przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki 

realizacji przedsięwzięcia, przepis ust. 2 pkt 1a stosuje się, jeżeli odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie spowoduje zmian 

uwarunkowań określonych w tej decyzji. 
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3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o 

których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub 

dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w 

którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, 

która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub 

podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji 

przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska 

następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości 

realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym 

mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, 

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

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

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

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

terminalu, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest 

wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy 

wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji 

przedsięwzięcia. 

5a. Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 

obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. 

[6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości 

informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z 

dokumentacją sprawy.] 

<6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po 

wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji 

i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także 

udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się 

dzień udostępnienia treści decyzji.> 

<6a. Udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 6, następuje zgodnie z 

przepisami działu II.> 

7. (uchylony). 

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

których wyłącznym celem jest: 

1)   obronność i bezpieczeństwo państwa lub 

2)   prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w 

związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności 

- nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie miałoby 

niekorzystny wpływ na te cele. 

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

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. 

10. Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniósł, w drodze 

decyzji, sprzeciwu. 
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11. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, powstaje obowiązek 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Art. 85. 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. 

2. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań 

wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać: 

1)   w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko: 

a)  informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 

oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, 

b)  informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione: 

–  ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

–   uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, 

–  wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone, 

c)  uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4; 

2)   w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, 

uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

[3. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po 

przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do 

publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z 

jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o 

których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.] 

<3. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej 

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej 



- 10 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w 

tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także 

udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się 

dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.> 

 

<Art. 86e. 

1. Organ rozpatrujący odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na 

wniosek strony, może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 

wykonanie tej decyzji. 

2. Wstrzymanie albo odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w drodze postanowienia, na które 

służy zażalenie. 

Art. 86f. 

1. Do skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepis art. 61 

§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, z tym że przez trudne do odwrócenia skutki, o których mowa 

w art. 61 § 3 tej ustawy, rozumie się następstwa wynikające z podjęcia realizacji 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wydano 

zaskarżoną decyzję. 

2. Sąd rozpatruje wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

wpływu wniosku do sądu. 

3. W przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje 

skargę na tę decyzję w terminie 3 miesięcy od dnia wydania tego postanowienia. 

4. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na postanowienie w sprawie 

wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 

2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia.  

5. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

organ, który wydał tę decyzję, informuje niezwłocznie o jej wstrzymaniu organ 
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właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 8–10, 14, 

17, 18, 20, 21, 23 lub 26, zwanej dalej „zezwoleniem na inwestycję”.  

6. Organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję zawiesza postępowanie 

w całości albo w części w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wstrzymaniu 

wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 97 § 2 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.  

7. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, informuje 

niezwłocznie organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję o ustąpieniu 

przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania, o którym mowa w ust. 6.  

 

Art. 86g. 

1. Organizacji ekologicznej powołującej się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona 

działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez 

minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na 

inwestycję, także w przypadku gdy nie brała ona udziału w postępowaniu 

prowadzonym przez organ pierwszej instancji, lub stronie postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy prawo do wniesienia 

odwołania od zezwolenia na inwestycję, poprzedzonego decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

W postępowaniu odwoławczym organizacja ekologiczna uczestniczy na prawach 

strony.  

2. Odwołanie przysługuje w zakresie, w jakim organ właściwy do wydania zezwolenia na 

inwestycję jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 

86 pkt 2.  

3. Odwołanie zawiera: 

1) wskazanie, w jakim zakresie zezwolenie na inwestycję jest niezgodne z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień; 

2) uzasadnienie; 

3) w przypadku odwołania wnoszonego przez stronę postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informacje lub 

dokumenty potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w 

zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki 

ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej księgi wieczystej.  
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4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści 

zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 72 ust. 6.  

5. Organizacji ekologicznej lub stronie, o których mowa w ust. 1, służy skarga do sądu 

administracyjnego na zezwolenie na inwestycję, poprzedzone decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa w zakresie, o którym mowa w ust. 2, także w przypadku gdy 

organizacja ekologiczna lub strona nie brały udziału w postępowaniu w sprawie 

wydania zezwolenia na inwestycję.  

6. Skarga zawiera: 

1) wskazanie, w jakim zakresie zezwolenie na inwestycję jest niezgodne z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień; 

2) uzasadnienie; 

3) w przypadku skargi wnoszonej przez stronę postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informacje lub dokumenty 

potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w zasięgu 

oddziaływania przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki 

ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej księgi wieczystej. 

7. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści 

zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 72 ust. 6.   

8. Sąd może, na wniosek organizacji ekologicznej lub strony, które wniosły skargę, 

wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości albo w części zaskarżonej 

decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub 

spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepisy art. 61 § 4–6 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

stosuje się odpowiednio. 

9. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do postępowania w sprawie wydania 

albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, w ramach 

którego jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Art. 86h. 

1. W przypadku gdy odwołanie od zezwolenia na inwestycję lub skargę na zezwolenie na 

inwestycję złoży strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, organ rozpatrujący odwołanie albo sąd mogą wystąpić do 
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organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia, 

czy wnoszącemu odwołanie albo skarżącemu przysługuje przymiot strony 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

2. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, udziela odpowiedzi 

na wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, zawiesza bieg terminu na rozpatrzenie 

odwołania lub skargi.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 

oraz z 2019 r. poz. 861) 

Art. 28. 

1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej 

odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 

dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na 

tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia. 

2. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzję o zatwierdzeniu projektu 

scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia. 

3. Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się uczestnikom wymiany na 

piśmie. 

<4. Do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poprzedzonej 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 

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 2021 r. poz. 247 i …). 

5. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub 

wymiany gruntów, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 
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USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338) 

 

Art. 13. 

1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości 

ich użytkowania, a w szczególności do: 

1)   zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i 

torfowisk; 

2)   ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 

lat od usunięcia drzewostanu; 

3)   pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej; 

4)   przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, 

zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, 

o której mowa w art. 19 ust. 3; 

5)   racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację 

wszystkich jego funkcji przez: 

a)  pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych 

lasu, 

b)  pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób 

zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa 

leśnego. 

2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych 

potrzeb właścicieli lasów. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2: 

1)   w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor 

regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego; 

2)   w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje 

starosta na wniosek właściciela lasu. 

<4. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2, poprzedzonych 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie 

tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia 
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wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności 

mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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 2021 r. 

poz. 247 i …). 

5. Do decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2, poprzedzonych decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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. 

6. Do postępowań w sprawach wydania decyzji w sprawach, o których mowa w ust.  2, 

poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 

oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) 

Art. 28. 

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. 

1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-

budowlanej. 

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu. 

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu 

w sprawie pozwolenia na budowę. 

<3a. Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, poprzedzonego decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86g i art. 86h ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i …).> 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę 

wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami 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. 33. 

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku 

zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę 

może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, 

mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na 

budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany 

przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 

pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

1)   (67) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych 

ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; 

2)   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

3)   decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3a)  pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której 

mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane; 

4)   w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na 

terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie 

o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa 

w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 

a)  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 

dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 
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b)  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 

morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 

publicznego; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

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

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

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

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

8)   umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym 

planem rewitalizacji; 

9)    w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, 

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia 

warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 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; 

10)   oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu 

budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w 

art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); 

składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń [.] <;> 

<11) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na 
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którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było 

wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której 

mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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.> 

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie. 

3. (68) (uchylony). 

4. (69) (uchylony). 

5. (70) Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-3, zawierające 

informacje niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-

budowlanej przechowywane przez inwestora. 

6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 

ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że 

wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 

14 dni od dnia wpływu wniosku. 

Art. 34. 

1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w 

art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 

jeżeli są one wymagane. 

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru 

obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia 

projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2a. (71) Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony 

przeciwpożarowej. 
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2b. (72) Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których 

mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej 

specjalności. 

3. (73) Projekt budowlany zawiera: 

1)   projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do 

celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

projektanta, obejmujący: 

a)  określenie granic działki lub terenu, 

b)  usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 

w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza 

obiektem budowlanym, 

c)  sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

d)  układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 

nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

e)  informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

2)   projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

a)  układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, 

b)  zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę 

projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, 

c)  charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

d)  opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego, 

e)  projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w 

tym środowisko, 

f)  charakterystykę ekologiczną, 

g)  informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub 

źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

h)  opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 
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i)  informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

j)  postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli 

zostało wydane; 

3)   projekt techniczny obejmujący: 

a)  projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

b)  charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

c)  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

d)  w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

e)  inne opracowania projektowe; 

4)   w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - 

oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, 

zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 

5)   opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 

pkt 1. 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu 

obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, 

nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3b. (74) Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub 

przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli 

całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub 

terenu. 

3c. (75) Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 

3d. (76) Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się: 

1)   kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt; 

2)   kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień: 

a)  opracowania projektu - w przypadku projektanta, 



- 21 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego; 

3)   oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

4. (77) Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4a. (78) Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub 

terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz 

przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt 

oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. 

5. (79) Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może 

żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub 

terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie 

dłużej niż rok. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu 

budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych; 

2)   szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu 

i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

<7. Do decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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. 

8. Do postępowań w sprawach wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, 

poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 
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Art. 35. 

1. (80) Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: 

1)   (81) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego z: 

a)  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami 

prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku miejscowego planu, 

b)  wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

c)  ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; 

2)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi; 

3)   (82) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: 

a)  wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, 

b)  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 

ust. 1 pkt 1b, 

c)  kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i 

projektanta sprawdzającego, 

d)  oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10; 

4)   (83) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich 

uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 

7. 

5)    (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (84) W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ 

administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia 

wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. 
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<3a. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepis art. 

86f ust. 6 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.> 

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

5. (85) Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie 

zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 

1)   w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3; 

2)   w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 

3)   jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o 

nakazie rozbiórki. 

6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w 

sprawie pozwolenia na budowę: 

1)   w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo 

2)   w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia 

wniosku o wydanie takiej decyzji, 

3)   (86) w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych 

ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i 

obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej 

decyzji 

- organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar 

stanowią dochód budżetu państwa. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia 

podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
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7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w 

ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

<9. Do decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

Art. 48b. 

1. W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w 

drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie 

nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia. 

2. W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku 

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów legalizacyjnych należą: 

1)   zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 

ustaleniami: obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej; 

2)   dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz dwa egzemplarze 

projektu technicznego. 

3. W przypadku budowy innej niż budowa wymagająca decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

budowy innej niż budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów 

legalizacyjnych należą: 

1)   zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu 
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zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej; 

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

3)   projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

<4. W przypadku złożenia wniosku o legalizację w stosunku do obiektu budowlanego, o 

którym mowa w art. 48 ust. 1, poprzedzonego decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 

oraz w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 4a, organowi nadzoru budowlanego 

należy przedłożyć również załącznik graficzny określający przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile przedłożenie tego załącznika było 

wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 

ust. 1 pkt 3a 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.> 

 

Art. 49. 

1. (140) W przypadku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego 

sprawdza: 

1)   kompletność dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu 

budowlanego; 

2)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym 

zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa została zakończona, 

sprawdza się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy. 

1a. (141) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o 

obowiązku usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 

1b. (142) Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje zażalenie. 

2. (143) (uchylony). 

2a. (144) W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia, o 

którym mowa w ust. 1a, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu 

opłaty legalizacyjnej. 
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2b. (145) Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie. 

3. (146) (uchylony). 

4. (147) Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o 

legalizacji, która: 

1)   zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz 

2)   zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona. 

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami 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, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z 

uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości 

ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska. 

<4b. Do decyzji, o których mowa w ust. 4, poprzedzonych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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. 

4c. Do postępowań w sprawach wydania decyzji, o których mowa w ust. 4, 

poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

Art. 51. 

1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 

1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji: 

1)   nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu 

budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego 

albo 
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2)   nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu 

doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, 

określając termin ich wykonania, albo 

3)   (160) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków 

decyzji o pozwoleniu na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek 

sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany 

wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - 

wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia 

wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące 

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. 

1a. (161) W przypadku istotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu 

lub projektu architektoniczno-budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

<1b. W przypadku budowy lub robót budowlanych, poprzedzonych decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa, do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się 

również załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez 

przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.> 

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie. 

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję: 

1)   o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo 
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2)   w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót 

budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do 

stanu poprzedniego. 

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych 

albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

<4a. Do decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, poprzedzonej 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 

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. 

4b. Do postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie 

robót budowlanych, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ 

nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót 

budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do 

stanu poprzedniego. 

6. (162) Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego lub jego części. 

7. (163) Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w 

przypadkach innych niż określone w art. 48, zostały wykonane w sposób, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1. 
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USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 

2020 r. poz. 284 i 322) 

<Art. 39ia. 

Do zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

<Art. 55ra. 

Do zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, poprzedzonego 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 

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.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) 

 

Art. 55. 

1. Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu na 

wniosek zainteresowanego. 

2. Zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego może uzyskać: 

1)   organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna; 

3)   spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, której członek zarządu - w 

przypadku zarządu jednoosobowego, lub co najmniej dwóch członków zarządu - w 

przypadku zarządu wieloosobowego, posiadają znajomość języka polskiego, co 

wykazuje się złożeniem stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń; 
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4)    stowarzyszenie lub podmiot, do którego odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 

2020 r. poz. 695 i 1086), których przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, 

utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego; 

5)   osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w 

przypadku gdy nie jest ona obywatelem polskim - również posiadająca znajomość 

języka polskiego lub zatrudniająca co najmniej jedną osobę upoważnioną do jej 

reprezentowania, posiadającą znajomość języka polskiego, co wykazuje złożeniem 

stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

2a. Lotnisko użytku wyłącznego może założyć podmiot posiadający miejsce stałego pobytu 

lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogów, o których 

mowa w ust. 2 albo 2a; 

2)    wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został 

uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w 

strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

odpis decyzji o warunkach zabudowy, odpis decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego albo odpis decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378); 

2a)  zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska, 

o którym mowa w ust. 5 - w przypadku lotnisk użytku publicznego; 

3)   program wykorzystania lotniska; 
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4)   prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze 

wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już 

sąsiednich lotnisk; 

5)   projekt zagospodarowania terenu lotniska; 

6)   (uchylony); 

7)   dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy 

lotniska; 

8)    mapę z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody na lotnisku i w 

jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych; 

<8a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – 

załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 3a 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 2021 r. poz. 247 i …);> 

9)   profile pól wznoszenia i podejścia; 

10)  (uchylony); 

11)   (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Zakładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku 

publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje plan generalny lotniska użytku 

publicznego stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 

20 lat, zwany dalej "planem generalnym". 

6. Plan generalny określa: 

1)   obszar objęty planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów 

budowlanych i naturalnych; 

2)   informację dotyczącą planowanego rozwoju ruchu lotniczego (w podziale w 

szczególności na operacje regularne, czarterowe i lotnictwo ogólne, przewozy 

pasażerów i towarów); 
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3)   koncepcję zapewniania służb żeglugi powietrznej; 

4)   koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska; 

5)   informację dotyczącą przepustowości, z uwzględnieniem jej obecnych - w przypadku 

istniejących lotnisk - i przyszłych parametrów (w podziale na parametry dotyczące w 

szczególności dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, 

przestrzeni powietrznej, dróg dojazdowych do lotniska), w odniesieniu do 

zakładanego rozwoju ruchu i planowanych modernizacji lotniska; 

6)   informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące w szczególności obecnej i planowanej 

struktury własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i 

przewidywanej rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat 

lotniskowych i przychodów z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych 

przychodów podmiotu; 

7)   inne sprawy wybrane przez podmiot, o którym mowa w ust. 5. 

7. Plan generalny w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, podmiot, o którym mowa w 

ust. 5, konsultuje z gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym. Właściwe 

organy gminy wyrażają swoje stanowisko i zgłaszają uwagi do planu generalnego w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania planu od podmiotu, o którym mowa w ust. 5. 

Nieprzedstawienie stanowiska ani uwag przez właściwe organy gminy w terminie 30 dni, 

traktuje się jako brak zastrzeżeń do planu generalnego przedstawionego przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 5, ustosunkowuje się na piśmie do 

uwag gminy i przedkłada do zaopiniowania Prezesowi Urzędu skonsultowany w 

powyższym trybie z gminami plan obejmujący uwagi gminy i stanowisko podmiotu, o 

którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do uwag gminy. 

8. Plan generalny po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu w zakresie, o którym mowa w ust. 

6 pkt 1-6, oraz po uzgodnieniu z: 

1)   (uchylony), 

2)   Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie terenów zamkniętych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086), 

3)   ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie zgodności z 

programami rządowymi dotyczącymi rozwoju kraju, w tym jego poszczególnych 

regionów 
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- podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie 

zgodności z polityką transportową kraju. 

9. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym - jest 

obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. Jeżeli 

teren zamknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnego z zatwierdzonym 

planem generalnym dla tego terenu jest obowiązkowe. 

10. Plan generalny podlega aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące 

lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, 

operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w 

tym planie. 

11. Do zmiany planu generalnego przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. 

12. Prezes Urzędu uwzględnia zapisy zatwierdzonego planu generalnego w szczególności 

przy: 

1)   wydawaniu zezwoleń, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

2)    uzgadnianiu projektów planów, projektów decyzji, opiniowaniu projektów studiów 

oraz wydawaniu opinii, o których mowa w art. 877. 

 

<Art. 55a. 

1. Do zezwolenia na założenie lotniska, poprzedzonego decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

2. Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia na założenie lotniska, poprzedzonego 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 

86g oraz art. 86h 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.> 
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USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

<Art. 66a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się 

przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 

1378 i 1778) 

Art. 9q. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności: 

1)    oznaczenie terenu inwestycji, w tym linii rozgraniczających teren; 

2)   warunki techniczne realizacji inwestycji; 

3)   warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony 

zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

4)   wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 

5)   zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 1; 

6)    określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do 

wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w 

szczególności dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego, 

w tym zjazdu do nieruchomości, lub urządzeń wodnych, lub założenia i 

przeprowadzania na nich ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i 

sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i 

urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac 

związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii; 

7)    oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości lub map z 

projektami podziału nieruchomości: 
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a)  które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego, 

b)  w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ma wywołać 

skutek, o którym mowa w art. 9s ust. 3b i 3e. 

8)    oznaczenie nieruchomości, 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. 

1a. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 

ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz 

wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia 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. 

2a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym albo w sytuacji, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do 

spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 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. 

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się 

informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 

4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o wydaniu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej instancji, a 

także decyzji wydanych na podstawie art. 145, art. 155, art. 156 i art. 161-163 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 
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6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej określa termin wydania nieruchomości lub 

opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od 

dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. 

7. Do zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się odpowiednio przepis 

art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że zgodę wyraża 

wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

<8. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, poprzedzonej decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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 2021 r. poz. 247 i …).> 

 

Art. 9ac. 

1. Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej 

linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową i rozbudową, 

położonych w granicach województwa, na zasadach i w trybie przepisów Prawa 

budowlanego oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego 

wydaniu, w drodze obwieszczenia, 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. 

1a. Przepisy ust. 1 dotyczące sposobu powiadomienia stron stosuje się odpowiednio do 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy postępowanie dotyczy nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

2. [Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, 

jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę linii kolejowej.] 

<Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę linii 

kolejowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po 

upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 
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budowę linii kolejowej.> Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje 

się odpowiednio. 

[3. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, 

której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 

dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja 

narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub w art. 156 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.]  

<3. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii 

kolejowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny 

po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić 

jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub w art. 

156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

<3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na budowę linii kolejowej z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

5. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach 

dotyczących linii tramwajowej realizowanej w trybie niniejszego rozdziału jest właściwy 

wojewoda. 

6. Organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji w sprawach dotyczących linii 

tramwajowej realizowanej w trybie niniejszego rozdziału jest właściwy wojewódzki 

inspektor nadzoru budowlanego. 

Art. 38c. 

1. Inwestycje obejmujące linie kolejowe zarządzane przez PLK S.A. są prowadzone w ramach 

programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

2. Program wieloletni ustanawia się na okres nie krótszy niż 3 lata. 

3. Program wieloletni zawiera elementy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), oraz: 
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1)   listę wszystkich inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych, 

których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, wraz z określeniem 

łącznego kosztu każdej z tych inwestycji i przyporządkowaniem jej do grupy 

inwestycji finansowanych z określonych źródeł; 

2)   zestawienie wszystkich źródeł finansowania w podziale na lata realizacji inwestycji 

ujętych w programie, z wyszczególnieniem grup inwestycji finansowanych z 

określonych źródeł. 

4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza szczegółowy plan realizacji programu 

wieloletniego, zawierający rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji, w 

szczególności określenie planowanych wydatków wraz z podziałem źródeł finansowania 

na określone inwestycje w poszczególnych latach realizacji tego programu. 

5. Zatwierdzenie planu realizacji programu wieloletniego, o którym mowa w ust. 4, następuje 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego. 

5a. Udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania w rozumieniu przepisu art. 153 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następuje wraz z 

zatwierdzeniem szczegółowego planu realizacji programu wieloletniego, w zakresie kwot 

wydatków i źródeł finansowania wskazanych w tym planie w odniesieniu do projektów 

realizowanych przez PLK S.A., z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5c 

tej ustawy w ramach programu wieloletniego, o którym mowa w ust. 1. 

6. W terminie do dnia 31 maja każdego roku minister właściwy do spraw transportu, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w zakresie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania planu 

realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni. Sprawozdanie podaje się do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej 

urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw transportu. 

7. Zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, jest określony w programie, o którym 

mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności: 

1)   dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym realizowanych inwestycji, 

2)   zaktualizowane zestawienie wszystkich źródeł finansowania programu w podziale na 

lata realizacji programu. 
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8. Rada Ministrów, poprzez przyjęcie sprawozdania, wyraża zgodę na aktualizację programu 

w zakresie wskazanym w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem że aktualizacja ta nie może 

zwiększyć łącznego limitu wydatków z budżetu państwa na realizację programu. Przepisy 

art. 48 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)] stosuje się 

odpowiednio. Nie stosuje się przepisów art. 18, 19 i 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) 

 

Art. 11d. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w 

szczególności: 

1)   mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu; 

2)   analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 

3)   mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

3a)  określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

3b)  określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone; 

4)   określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

5)   (1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 

7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z 

późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 
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7a)  w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej: 

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

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

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

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

<7b) w przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – 

załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 3a 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;> 

8)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)   dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie 

urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych 

lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

e)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Lasów Państwowych, 

f)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 

kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

g)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej, 
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ga)   podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086) - w odniesieniu 

do obszaru portu lub przystani morskiej, 

h)  innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 

9)   wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 

2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego 

zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o 

wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

wniosku. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź 

stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie 

stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875). Dla 

ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych 

nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. 

5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu 

do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 

sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, 

właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o 

wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o 

którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze 

właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe 

strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie 

powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w 

urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych 

urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości jest skuteczne. 
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6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości; 

2)   informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. 

7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu 

do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i 

gminnych wysyłają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie wnioskodawcy. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, 

a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem 

obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

10. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9, jest 

nieważna. 

Art. 11f. 

1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: 

1)   wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem 

ich kategorii; 

2)   określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych 

innych dróg publicznych w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 11d, 

zawiera określenie granic tych pasów; 

3)   warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

4)   wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 

5)   zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1; 

6)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają 

się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

7)   (2) zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego; 

8)   w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące: 

a)  określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych, 
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b)  określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów 

budowlanych, 

c)  określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów 

budowlanych, 

d)  określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, 

e)  obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 

f)  obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych, 

g)  obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 

h)  obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów, 

i)  określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o 

których mowa w lit. b, c oraz e-h, 

j)  zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h. 

2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. i, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

65, 284, 471 i 782) stosuje się odpowiednio. 

2a. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do przekazania 

wybudowanych i oddanych do użytkowania dróg, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 

lit. g, właściwym zarządcom dróg. 

3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu 

do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze 

obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w 

urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach 

teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie 

lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na 

adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 

2, zawiadomienie to wysyła się wojewodom albo starostom, na których obszarze 

właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie tej 

decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest 

skuteczne. 
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4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera 

informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 

5. Przepisu ust. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik 

wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ drugiej instancji. 

7. Do zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz doręczeń decyzji oraz 

postanowień w sprawie uchylenia, zmiany, wznowienia lub stwierdzenia nieważności lub 

wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od których służy 

stronom zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie lub skarga do sądu 

administracyjnego, wydawanych w toku postępowania przez organ pierwszej i drugiej 

instancji, stosuje się przepisy ust. 3-5, z wyłączeniem obowiązku zawiadamiania w drodze 

obwieszczenia w prasie lokalnej. 

<7a. Do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, poprzedzonej decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

8. Do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, że zgodę 

wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

<Art. 11ia. 

Do postępowań w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 

86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

 

Art. 31. 

1. [Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 
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14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę 

drogi.]  <Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został 

złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor 

rozpoczął budowę drogi.> Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

[2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po 

upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi może stwierdzić jedynie, że decyzja 

narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.] 

<2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi 

może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 

145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

<2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

3. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018) 

 

Art. 15. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 

odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 
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2)   lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

2a)  wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do 

składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku; 

3)   dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, 

zgodnie z art. 32; 

4)   informację o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

5)   informację o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł 

powstawania i miejsc emisji; 

6)   informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, 

o którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska. 

[2. Do wniosku załącza się decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 

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

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

środowisko, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, którego 

dotyczy wniosek, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile 

był wymagany.] 

<2. Do wniosku załącza się decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, którego dotyczy wniosek, wraz z raportem o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany, oraz załącznikiem graficznym 

określającym przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile 

dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 

szczególności mapą, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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.> 
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3. Wnioskujący o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego 

oddziaływania w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

kategorii A na podstawie przepisów działu VI rozdział 1 i 2 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, obowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, w języku państwa, na którego 

terytorium może oddziaływać ten obiekt. 

 

<Art. 16a. 

1. Do zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, poprzedzonego decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz 

art. 86h 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.> 

 

 

 

USTAWA 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, z 2020 r. poz. 

471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11) 

Art. 6. 

1. Do wniosku, o którym mowa w art. 3, załącza się: 

1)   mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą projektowany obszar lotniska, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu; 



- 48 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

3)   oznaczenie nieruchomości podlegających wykupieniu przez Skarb Państwa albo 

jednostkę samorządu terytorialnego w trybie przepisów rozdziału 3 - jeżeli na 

projektowanym obszarze lotniska, o którym mowa w pkt 1, znajdują się 

nieruchomości niebędące własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem; 

4)   określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

5)   (2) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 

7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), 

aktualnym na dzień opracowania projektu; 

6)   pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317), jeżeli jest ono wymagane; 

7)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1089); 

<7a) załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 3a 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 – w przypadku inwestycji, dla których 

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa;> 

8)   promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego obejmującej budowę lotniska użytku publicznego; 

9)   opinie: 
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a)  Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa, 

b)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

c)  Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości 

ruchu pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na 

lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z 

istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów 

zapewniania służb żeglugi powietrznej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 

zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem, 

d)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do lotnisk użytku 

publicznego lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) oraz lotnisk użytkowanych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe", 

e)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

f)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

g)   dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji 

obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania 

obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia 

powodzią, 

h)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do 

nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w 

zarządzie Lasów Państwowych, 

i)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 

kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

j)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej; 

10)  informację dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu pasażerskiego i 

towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie 

ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także 



- 50 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w 

przypadku, gdy wnioskodawcą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

11)  wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 

2. W przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej przebudowę 

lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu 

lotniczego niewykraczającej poza zakres zezwolenia na założenie lotniska, o którym 

mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, ust. 1 pkt 9 nie 

stosuje się. 

3. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, na wniosek w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie 

traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 

4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź 

stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

5. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wymaga wydania zgody 

wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę zgodę w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach 

dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710). Dla 

ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych 

nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. 

 

<Art. 10a. 

Do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 

ust. 6 i 6a 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.> 

Art. 13. 

1. [Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie lotniska użytku publicznego, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji 

został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a 

jednocześnie rozpoczęto realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.] 
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<Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, jeżeli wniosek o stwierdzenie 

nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, a jednocześnie rozpoczęto realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego.> Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

[2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie lotniska użytku publicznego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 

sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy lotniska użytku 

publicznego może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn określonych w 

art. 145 lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

<2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie lotniska użytku publicznego, której nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności, sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy 

lotniska użytku publicznego może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z 

przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

 

<Art. 13a. 

Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie lotniska użytku publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 

234) 

<Art. 12a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, poprzedzonej decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

Art. 34. 

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

2. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi się 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia 

obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

3. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, powinno 

zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 

przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

4. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje 

się w terminie 14 dni, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 15 ust. 1, 

od których odwołanie rozpatruje się w terminie 60 dni. [Przepisu art. 135 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się.] 

4a. Do terminów, o których mowa w ust. 4, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

<4b. Do odwołania od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, 

przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z 

wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w przypadku gdy 

odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.> 
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5. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić ich 

nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w 

zakresie terminalu, nieruchomości lub działki. 

6. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

7. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 

15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy 

zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i Pełnomocnika 

Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podając przyczyny zwłoki i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie 

decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia 

sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając 

przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

8. O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w 

art. 5 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania oraz Pełnomocnika 

Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podając przyczyny zwłoki i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

9. W przypadku nierozpatrzenia przez organ wyższego stopnia odwołania od decyzji, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 albo art. 17 ust. 1, w terminach określonych w ust. 4, z 

uwzględnieniem ust. 4a, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wymierza organowi wyższego 

stopnia, w drodze postanowienia, co do którego przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. 

10. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w 

ust. 9. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 9, podlega ona ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wpływy z kar 

stanowią dochód budżetu państwa. 
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Art. 35. 

1. Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, 

oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że: 

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

<1a. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o pozwoleniu na 

budowę inwestycji w zakresie terminalu, w ramach których wydano postanowienie, o 

którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

1b. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, 

wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się 

przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.> 

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie 

terminalu wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. 

 

Art. 36. 

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie terminalu, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony 

po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 

budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio. 

<1a. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

inwestycji w zakresie terminalu, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji 

został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a 

inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio.> 
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2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może 

stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 

lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<2a. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji 

w zakresie terminalu, sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia 

budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 

wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2b. Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na budowę inwestycji w zakresie terminalu z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie terminalu albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, 

naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez 

zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego. 

[4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie 

terminalu.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji 

w zakresie terminalu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378) 

 

<Art. 57a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, poprzedzonej 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko.> 

 

 

 

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

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933 oraz z 2020 

r. poz. 471) 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera: 

1)    charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz 

parametry techniczne; 

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

a)  projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego 

nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, 

b)  istniejące uzbrojenie terenu, 

c)  wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą 

prowadzone roboty budowlane, 

d)  wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią; 

3)   analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka 

powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały 

opracowane; 

4)   mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5)   określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

6)   (1) trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w 

art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; 

7)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 
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2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), 

b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

e)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr 

kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245), 

f)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych, 

g)  właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg, 

h)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora, 

i)   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono 

inwestorem, 

j)  właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w 

odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) oraz ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z 

późn. zm.), 

k)   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), 

l)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340); 

8)   pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane; 

9)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z zastrzeżeniem art. 17; 
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<9a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – 

załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 3a 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;> 

10)  wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację 

inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4; 

11)  wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b; 

12)  wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości 

wskazanych zgodnie z pkt 10. 

2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek inwestora, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii; 

niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

zwolnienia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 

przepisami. 

<Art. 10a. 

Do decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, poprzedzonej decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

Art. 13. 

1. W sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane, z wyłączeniem art. 28 ust. 2 tej ustawy. 
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2. W sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji nie stosuje się 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398). 

<3. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

 

Art. 15. 

[1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, 

jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął realizację inwestycji; 

przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, której 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni od 

dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji może stwierdzić wyłącznie, że decyzja o pozwoleniu 

na realizację inwestycji narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 

156 Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

<1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po 

upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 

realizację inwestycji. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, 

której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 

60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji może stwierdzić jedynie, że decyzja o 

pozwoleniu na realizację inwestycji narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 

145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 



- 60 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

 

Art. 31. 

1. Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11 i 

60), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 

ustawy, z tym że: 

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

<1a. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:  

1) środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w 

ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.> 

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji wynosi 2 

miesiące od jej wniesienia. 

<3. Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, 

o których mowa w art. 86f ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234) 

 

Art. 24. 

1. We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z 

zakresu ochrony środowiska, określa się: 

1)   właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być 

wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z 

ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów; 

2)   prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 

wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca; 

3)   czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 

działalności; 

4)   środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonywania zamierzonej działalności; 

5)   wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy 

przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

6)   sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko; 

7)    firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i 

adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 

8)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

9)    rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności. 

2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim 

okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 

wypis z ewidencji gruntów i budynków. 

3. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z 

zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju. 

4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o 

udzielenie koncesji wraz z załącznikami. 
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5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja 

geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia. 

<6. Do wniosku o udzielenie koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 

dołącza się również załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez 

przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 

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 2021 r. poz. 247 i …).> 

 

Art. 33. 

<1.> Jeżeli koncesja jest poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą 

w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym 

nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych. 

<2. Do postępowania w sprawie koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

3. Do koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się 

przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

Art. 108. 

1. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu 

górniczego. 

2. Plan ruchu zakładu górniczego określa: 

1)   strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie 

stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu; 
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1a)  granice zakładu górniczego; 

2)   szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: 

a)  wykonywania działalności objętej koncesją, 

b)  bezpieczeństwa powszechnego, 

c)  bezpieczeństwa pożarowego, 

d)  bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e)  racjonalnej gospodarki złożem, 

f)  ochrony elementów środowiska, 

g)  ochrony obiektów budowlanych, 

h)  zapobiegania szkodom i ich naprawy. 

2a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla 

określa również przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym: 

1)   przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie wystąpieniu wycieków dwutlenku węgla 

oraz wydostaniu się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, a także przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie innym 

nieprawidłowościom w procesie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które 

mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego lub zdrowia i życia ludzi 

oraz środowiska; 

2)   działania naprawcze; 

3)   przedsięwzięcia, które będą podejmowane po zamknięciu podziemnego składowiska 

dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań technicznych. 

2b. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej plan 

ruchu zakładu górniczego zawiera także: 

1)   analizę poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, rozumianych jako sytuacje 

mogące potencjalnie doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku; 

2)   opis systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego; 

3)   opis systemu niezależnej weryfikacji, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 2. 

2c. Przedsiębiorca konsultuje projekt analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, z 

przedstawicielami pracowników zakładu górniczego. 
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2d. Przedsiębiorca dokonuje przeglądu analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, nie rzadziej niż 

co 5 lat, przy czym pierwszego przeglądu dokonuje nie później niż w terminie 5 lat od 

dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego. 

2e. Wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 2d, przedsiębiorca przekazuje właściwemu 

organowi nadzoru górniczego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przeglądu. 

3. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w 

koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża, dokumentacji 

geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, decyzji inwestycyjnej albo w planie 

zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku: 

1)   robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - z uwzględnieniem 

warunków określonych w projekcie robót geologicznych; 

2)   działalności określonej w art. 2 ust. 1 - z uwzględnieniem warunków lokalnych jej 

prowadzenia. 

4. Jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z 

poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych, poszukiwaniem 

lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo jeżeli 

obszary górnicze sąsiadują ze sobą, w planie ruchu zakładu górniczego uwzględnia się 

zachodzące współzależności oraz przewiduje się odpowiednie środki, w tym 

organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i 

bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych 

elementów środowiska. 

5. Jeżeli zakład górniczy składa się z co najmniej 2 części prowadzących samodzielnie ruch, 

w planie ruchu tego zakładu określa się dane objęte planem odrębnie w odniesieniu do 

poszczególnych jego części. 

6. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat albo na cały planowany 

okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy. 

6a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla 

sporządza się na okres 5 lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest 

on krótszy. 

6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót 

geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, 

wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kryterium opinii jest 
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nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z 

nieruchomości określonego w art. 7. 

6c. Opinia, o której mowa w ust. 6b, jest wyrażana na wniosek przedsiębiorcy, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa 

się, że właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie zgłasza uwag. 

7. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się organowi nadzoru 

górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem, a jeżeli roboty 

objęte planem będą wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej 2 

organów nadzoru górniczego - organowi nadzoru górniczego właściwemu dla siedziby 

zakładu górniczego. 

7a. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne 

składowanie dwutlenku węgla przedkłada się właściwemu organowi nadzoru górniczego. 

8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 30 

dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym że w przypadku 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów termin ten wynosi 14 dni. 

9. Do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dołącza się: 

1)   2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu 

górniczego, który będzie realizował plan, a w przypadku planu ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

złoża węglowodorów - także egzemplarz planu w postaci elektronicznej; 

2)   odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w 

szczególności dotyczących ochrony środowiska; 

3)   opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej braku, 

a w przypadku uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia 

lub przyczynach ich nieuwzględnienia; 

4)    w przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego, że plan ruchu 

zakładu górniczego zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu tego zakładu, 

b)  analizę skuteczności reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej, 
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c)  opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego dotyczącą elementów 

planu ruchu zakładu górniczego określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 110, w zakresie przyjętych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych 

zabezpieczających przed wystąpieniem niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków, a 

także oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego o 

sposobie jej uwzględnienia, 

d)  politykę korporacyjną, o której mowa w ust. 9a [.] <;> 

<5) w przypadku gdy wydanie decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania 

robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów, decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża lub decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania 

robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 

złoża kopaliny jest poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik 

graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy 

obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 

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.> 

9a. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej sporządza na piśmie politykę korporacyjną w zakresie zapobiegania 

niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom, zwaną dalej "polityką korporacyjną". 

9b. Polityka korporacyjna określa: 

1)   ogólne cele i ustalenia dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych 

zdarzeń oraz wypadków, a także sposób, w jaki te cele mają być osiągnięte, a ustalenia 

wprowadzone w życie; 
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2)   sposób przeprowadzania kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz 

wypadków oraz sposób doskonalenia jej zasad, a także mechanizmy monitorowania 

skuteczności polityki korporacyjnej; 

3)   sposób osiągnięcia i wprowadzenia w życie na poziomie korporacyjnym środków 

służących do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanej działalności. 

9c. Za realizację polityki korporacyjnej w zakresie, o którym mowa w ust. 9b, 

odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. 

9d. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby polityka korporacyjna była odpowiednia do 

wykonywanej działalności, realizowana na każdym etapie wykonywanej działalności i 

uwzględniana w planie ruchu zakładu górniczego oraz w planie ratownictwa górniczego. 

9e. W przypadku aktualizacji polityki korporacyjnej, przedsiębiorca przekazuje aktualizację 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej dokonania, właściwemu 

organowi nadzoru górniczego. 

9f. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9a, wykonuje działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

polityka korporacyjna określa również, w jakim zakresie jej postanowienia są stosowane 

przez przedsiębiorcę w zakładach górniczych służących do wykonywania tej działalności. 

9g. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres polityki korporacyjnej, kierując się potrzebą 

zapewnienia kompletności i przejrzystości przedstawianych w niej informacji oraz 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności polegającej na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się do 

wglądu odpis koncesji oraz odpowiednio projekt zagospodarowania złoża, dokumentację 

geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, kopię decyzji inwestycyjnej albo plan 

zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku robót 

geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót geologicznych. 

10a. Jeżeli właściwy organ nadzoru górniczego, podczas dokonywania oceny analizy 

poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, stwierdzi możliwość wystąpienia 

znaczącego oddziaływania na środowisko na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na skutek wykonywania działalności 
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polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w 

granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie informuje Prezesa 

Wyższego Urzędu Górniczego o możliwości wystąpienia tego oddziaływania. 

10b. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 

10a, niezwłocznie powiadamia właściwy organ tego państwa o możliwości wystąpienia na 

terytorium tego państwa członkowskiego oddziaływania, wskazując termin na zajęcie 

stanowiska przez ten organ. 

10c. Jeżeli właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wystąpi do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przekazanie 

dodatkowych informacji dotyczących możliwości wystąpienia na terytorium tego państwa 

znaczącego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 

przekazuje te informacje bez zbędnej zwłoki. 

10d. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu 

górniczego dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej bierze pod uwagę stanowisko właściwego organu innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, otrzymane za 

pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

10e. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu 

górniczego dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się bezpieczeństwem zakładu górniczego, jego 

pracowników, bezpieczeństwem powszechnym lub środowiska, może nakazać, w drodze 

postanowienia, dokonanie w planie ruchu zakładu górniczego określonych zmian, w 

szczególności przyjęcie środków zapobiegających powstawaniu szkód w środowisku. 

10f. W przypadku niedokonania zmian w planie ruchu zakładu górniczego, o których mowa w 

ust. 10e, właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia 

planu ruchu zakładu górniczego. 

10g. Właściwy organ nadzoru górniczego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
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oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471)], 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego 

dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej, z wyłączeniem przypadków, gdy plan ruchu zakładu górniczego jest 

poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu 

toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką 

decyzją. 

11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze 

decyzji. 

11a. Informacja zawarta w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory 

ze złoża oraz w planie ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, dotycząca składu płynu 

szczelinującego, nie stanowi: 

1)    tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649); 

2)   tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 

3)   informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 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. 

[11b. Jeżeli plan ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub 

jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją, do postępowania o zatwierdzeniu tego 

planu nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.] 

<11b. Jeżeli decyzja zatwierdzająca plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, decyzja 

inwestycyjna w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzja 

zatwierdzająca plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie 

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny jest poprzedzona 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką 
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decyzją, do postępowania o zatwierdzeniu tego planu nie stosuje się przepisów o 

udziale organizacji społecznych.> 

<11c. Do postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

złoża węglowodorów, decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża lub decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania 

robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 

kopaliny stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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. 

11d. Do decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, decyzji 

inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzji 

zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie 

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny stosuje przepisy się art. 

72 ust. 6 i 6a 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.> 

12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji 

zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, a w przypadku planu ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów - także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej. 

 

 

 

USTAWA 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) 
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<Art. 10a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się 

przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

Art. 37. 

1. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji, o 

której mowa w art. 20 ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji. 

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 

dni.[ Przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.] 

<3a. Do odwołania od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od 

decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera 

wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.> 

4. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej 

nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki. 

5. Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w całości lub w 

znacznej części, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i przekazania sprawy do 

ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało 

przeprowadzone. 

6. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnej, o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
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Art. 38. 

1. Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1302), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem 

przepisów niniejszej ustawy, z tym że: 

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie 

obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. 

<3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:  

1) środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w 

ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

4. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.  

5. Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o 

których mowa w art. 86f ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 

 

Art. 39. 

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności 

tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
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ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

<1a. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie 

nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.> 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 

wskazanych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<2a. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy obiektu energetyki jądrowej może stwierdzić jedynie, że decyzja 

narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

2b. Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane. 

2c. Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace 

przygotowawcze.> 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została 

wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji 

może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz 

poszkodowanego. 

[4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace 

przygotowawcze.] 



- 74 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace 

przygotowawcze.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361) 

 

Art. 42. 

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek 

zawiera: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 

4)    wskazanie: 

a)  miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b)  maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej 

masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym 

samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, 

c)  największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym 

czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu 

magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu 

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d)  całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

5)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby 

i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

7)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów; 
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8)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 

objętej zezwoleniem; 

9)   opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

9a)   proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; 

10)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 

Wniosek zawiera: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 

3)   określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i 

powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

4)   oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

5)    wskazanie: 

a)  miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b)  maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej 

masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym 

samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, 

c)  największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym 

czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu 

magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu 

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, 

d)  całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

6)    szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis 

procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji 

do termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej; 

7)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby 
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i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

8)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów; 

9)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności 

objętej zezwoleniem; 

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

11)   informacje dotyczące: 

a)  minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i 

najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w 

szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali 

ciężkich, 

b)  środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w 

trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w 

jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej 

lub energii elektrycznej, 

c)  sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i 

ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

d)  dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

-   w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów; 

12)   (uchylony); 

13)  informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na 

przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów 

wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich 

składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz dla środowiska; 

13a)   informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 
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13b)   proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 

48a; 

14)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 

zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów. 

3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1)   zaświadczenie o niekaralności: 

a)  posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, 

b)  wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza 

odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej 

–   za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 

163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks karny; 

2)   zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 358); 

3)    oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie 

prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, 

art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191; 

4)    oświadczenie, że w stosunku do: 

a)  osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, 

b)  posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub 

członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność 

gospodarczą jako osoba fizyczna 

-   w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na 

zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na 



- 78 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co 

najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w 

wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł; 

5)    oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 

posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady 

nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: 

a)  w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o 

cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub 

b)  któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o 

której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej 

łącznie kwotę 150 000 zł 

-   za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy. 

3b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3-5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3c. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), w 

przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu nie jest wymagane. 

<3d. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku 

o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa, dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na 
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który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było 

wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 

ust. 1 pkt 3a 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.> 

4. (uchylony). 

4a. Do wniosku o zezwolenie na: 

1)   zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

2)   przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, 

3)   zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych, 

4)   przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych 

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument 

potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo 

użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. 

4b. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1)   operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, 

obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z 

komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: 

a)  rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w 

rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w 

przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, 

b)  osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem 

właściwym jest starosta; 

2)   postanowienie, o którym mowa w ust. 4c. 

4c. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje 

zażalenie. 
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4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) 

Państwowej Straży Pożarnej: 

1)   wyraża zgodę na ich zastosowanie albo 

2)   wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, 

albo 

3)   nie wyraża zgody na ich zastosowanie. 

4e. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie 

odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje 

kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania 

odpadów. 

6. (uchylony). 

6a. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5. 

7. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie 

zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów lub decyzji o 

zmianie tego zezwolenia. 

Art. 170. 

1. Do postępowań w sprawach zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zgody na zamknięcie 

składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz zgody na wydobywanie odpadów 

ze składowiska odpadów nie stosuje się art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się do postępowań w sprawach dotyczących uznania albo odmowy 

uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny. 
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<1b. Do postępowań w sprawach wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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. 

1c. Do zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.> 

2. Stronami postępowań, o których mowa w ust. 1, nie są właściciele nieruchomości 

sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie 

odpadów, przetwarzanie odpadów lub wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego 

lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla spalarni lub współspalarni odpadów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 234) 

 

<Art. 10a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 

ust. 6 i 6a 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.> 

Art. 25. 

1. Decyzje, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1, 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 
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2. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia ich 

doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia 

zawiadomienia o ich wydaniu. 

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1, powinno zawierać zarzuty odnoszące się 

do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

<3a. Do odwołania od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, 

przepisu art. 135 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa 

w art. 13 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej 

decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia 

postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz odwołania od 

decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1.> 

4. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 14 dni. [Przepisu 

art. 135 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie 

stosuje się.] 

5. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o których mowa w ust. 1, ani stwierdzić ich nieważności w 

całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej, nieruchomości lub działki. 

6. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o których 

mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 159 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

Art. 26. 

1. Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 25 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2325), z wyłączeniem art. 61 § 3-6, art. 115-122 i art. 152 tej ustawy, z tym że: 

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

wniesienia skargi; 

2)   skargę rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu. 

<1a. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:  

1) środowiskowych uwarunkowaniach; 



- 83 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, 

w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  

1b. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy. 

1c. Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o 

których mowa w art. 86f ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 

2. Termin rozpoznania skargi kasacyjnej wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia. 

 

Art. 27. 

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej 

decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a 

inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

<1a. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie 

nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio.> 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz stwierdza, że decyzja ta narusza prawo z 

przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego. 
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<2a. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, sąd administracyjny po upływie 

60 dni od dnia rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz stwierdza, że decyzja 

ta narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

2b. Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z 

naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić 

wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego. 

[4. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej w trybie wznowienia postępowania, jeżeli wniosek o wznowienie 

postępowania został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 

ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.] 

<4. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej w trybie wznowienia postępowania, jeżeli wniosek o wznowienie 

postępowania został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 

ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.> 

<6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.> 
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USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 i 2020) 

 

Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej zawiera określenie przedsięwzięcia wymagającego zezwolenia oraz: 

1)   wskazanie granic obszaru objętego wnioskiem oraz oznaczenie obszaru, na który ta 

inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w 

przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej; 

2)   wskazanie lokalizacji w polskich obszarach morskich sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń oraz kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych 

geodezyjnych naniesionych na mapę morską; 

3)   wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w 

art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; 

6)   charakterystykę inwestycji obejmującą określenie: 

a)  zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby 

również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 

obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych 

charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

7)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), jeżeli jest ona wymagana; 

<7a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – 

załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 
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realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 3a 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;> 

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 zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa 

w art. 19 ust. 3; 

10)  wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających 

nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9; 

11)  wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1; 

12)  opinie, o których mowa w ust. 6; 

13)  pozwolenie wodnoprawne, o ile jest wymagane; 

14)  wskazanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi; 

15)  wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez organ prowadzący 

ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, 

zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, 

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

ewidencyjnego wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej zawiera także dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1 

albo pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2126, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo geologiczne i górnicze". 

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, zatwierdza minister właściwy do spraw 

środowiska. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 
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4. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na podstawie projektu robót 

geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

5. Nie można uzależniać wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych 

odrębnymi przepisami. 

6. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie infrastruktury dostępowej inwestor występuje o opinie: 

1)   ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w 

odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń oraz układania i utrzymywania kabli i rurociągów 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); 

2)    organów właściwych 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, zgodnie z ustawą z dnia 3 

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 

oraz z 2019 r. poz. 125 i 534); 

3)   dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa; 

4)   właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych 

innych niż określone w pkt 3; 

5)   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); 

6)   właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730); 
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7)   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 i 730); 

8)   właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), a także wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy 

sąsiadującej z gminą, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja; 

9)   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); 

10)  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 i 730); 

11)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji realizowanych 

na terenach uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

7. Budowa lub przebudowa dróg publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. f, 

wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się 

odpowiednio. Odmowa uzgodnienia wymaga wydania decyzji, od której inwestorowi 

przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który rozpatruje odwołanie w 

terminie 21 dni. 

8. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, w terminie nie dłuższym niż 21 

dni, licząc od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ 

przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się 

jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie infrastruktury dostępowej. 

9. Opinie, o których mowa w ust. 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki, 

zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami. 

 

<Art. 10a. 

1. Do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 
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72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Do postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

Art. 30. 

1. Wojewoda Pomorski nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora, 

uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym. 

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące się 

do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

[3. W postępowaniu odwoławczym przepisu art. 135 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się.] 

<3. W postępowaniu odwoławczym przepisu art. 135 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem postępowania odwoławczego od 

decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera 

wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.> 

4. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o której mowa w ustawie, w całości ani stwierdzić jej 

nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji. 

5. W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w ustawie, 

nie stosuje się przepisu art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 32. 

1. [Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie infrastruktury dostępowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji 

został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a 
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inwestor rozpoczął roboty budowlane.] <Nie stwierdza się nieważności ostatecznej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, 

jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni 

od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął roboty 

budowlane.> Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio. 

[2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie infrastruktury dostępowej sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z 

przyczyn, o których mowa w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.] 

<2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie infrastruktury dostępowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z 

przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

<2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach.> 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie infrastruktury dostępowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z 

naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić 

wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 

875 i 1378) 

Art. 402. 

<1.> W postępowaniach dotyczących zgód wodnoprawnych nie stosuje się przepisów art. 31 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

<2. Do postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz 
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art. 86h 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.> 

 

<Art. 402a. 

Do pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

Art. 407. 

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", 

wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń 

specjalistycznych; 

2)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana; 

<2a)w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – 

załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane 

przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko;> 

3)   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o 

warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane; 

4)   ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana; 
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5)    wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla 

nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych 

budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia 

umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez 

kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis 

sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników 

odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja gospodarowania 

wodą, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów 

korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na 

odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację 

hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana. 

5. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, 

dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi i zamieści na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 234 i 1378) 

<Art. 84a. 

1. Wyłączenie, o którym mowa w art. 84, nie dotyczy skarg na:  

1) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) pozwolenia na budowę, w ramach których wydano postanowienie, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 



- 93 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Do skarg na pozwolenia na budowę, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.> 

 

<Art. 90a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, poprzedzonej decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.> 

 

Art. 94. 

1. [Nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji 

został złożony po upływie 1 roku od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.] <Nie 

stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji 

został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.> 

Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

2. Nie uchyla się decyzji w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 

149 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

jeżeli wniosek o wznowienie postępowania został złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, 

w którym decyzja stała się ostateczna. 

<2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niezgodności pozwolenia na budowę z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

3. W przypadku zlokalizowania i zrealizowania inwestycji celu publicznego na nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym nie uchyla się decyzji z przyczyny określonej w art. 

145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 



- 94 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

administracyjnego. W takim przypadku organ administracji inwestycyjnej stwierdza 

wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, z powodu 

których nie uchylił tej decyzji. Przepis art. 151 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 95. 

1. W postępowaniu przed sądem administracyjnym nie uchyla się decyzji w całości oraz nie 

stwierdza się jej nieważności w całości, gdy decyzja dotknięta jest wadą tylko w 

odniesieniu do niektórych nieruchomości lub dających się wyodrębnić ich części 

mogących funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. 

[2. W przypadku uwzględnienia skargi na pozwolenie na budowę, sąd administracyjny po 

upływie 1 roku od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor przystąpił do 

realizacji inwestycji, może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo.] 

<2. W przypadku uwzględnienia skargi na pozwolenie na budowę sąd administracyjny 

po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor 

przystąpił do realizacji inwestycji, może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza 

prawo.> 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności pozwolenia na budowę z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

 

 

 

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

sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234) 

 

<Art. 10a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 

ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
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i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.> 

Art. 35. 

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

2. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi się 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia 

obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

3. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, powinno 

zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 

przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

4. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje 

się w terminie 14 dni, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1, 

od których odwołanie rozpatruje się w terminie 60 dni. [Przepisu art. 135 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się.] 

<4a. Do odwołania od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, 

przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z 

wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w przypadku gdy 

odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.> 

5. Do terminów, o których mowa w ust. 4, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

6. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić ich 

nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym, nieruchomości lub działki. 

7. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się przepisów art. 

159 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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8. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 

18 ust. 1 i art. 19 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy 

zawiadamia strony postępowania, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej i ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, podając przyczyny zwłoki i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie 

decyzji, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia 

sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając 

przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

9. O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w 

art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania oraz Pełnomocnika 

Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podając przyczyny zwłoki i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

 

Art. 36. 

1. Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy oraz 

z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że: 

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

<1a. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy. 

1b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o pozwoleniu na 

budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w ramach których wydano 

postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. 

 

Art. 37. 

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji 

został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a 

inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

<1a. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, jeżeli wniosek o stwierdzenie 

nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.> 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 

wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<2a. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym sąd administracyjny po upływie 60 dni 

od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo 

z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

2b. Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 



- 98 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z 

naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić 

wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego. 

[4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.> 

 

 

 

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

Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589 i 2020 

oraz z 2020 r. poz. 471) 

<Art. 10a. 

1. Do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

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

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

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

Światowej w Gdańsku, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

 

Art. 28. 

1. Wojewoda Pomorski nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

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

Gdańsku rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora uzasadniony 

interesem publicznym. 
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2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, wnosi się w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub 

doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 

dni. [W postępowaniu odwoławczym art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie stosuje się.] 

<4a. Do odwołania od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od 

decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera 

wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.> 

5. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej 

nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji. 

6. W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w niniejszej 

ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 30. 

1. [Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

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

Światowej w Gdańsku, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony 

po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 

roboty budowlane.]  <Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jeżeli wniosek o stwierdzenie 

nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął roboty budowlane.> Przepis art. 158 § 2 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

[2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny 
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Światowej w Gdańsku sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 

wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

<2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z 

przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

<2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach.> 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

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

Światowej w Gdańsku albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem 

prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie 

przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2147) 

<Art. 11a. 

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 

ust. 6 i 6a 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.> 

Art. 34. 

1. Decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 
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2. Odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi się w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub 

doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, zawiera zarzuty odnoszące się 

do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazuje dowody uzasadniające to żądanie. 

4. Odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 

dni, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 16 ust. 1, od których 

odwołanie rozpatruje się w terminie 60 dni. [Przepisu art. 135 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się.] 

<4a. Do odwołania od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od 

decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera 

wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.> 

5. Do terminów, o których mowa w ust. 4, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

6. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić ich 

nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w 

zakresie budowy portu zewnętrznego, nieruchomości lub działki. 

7. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o których 

mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

8. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 

16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o 

których mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy 

zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, podając przyczyny 

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w 

terminie decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, organ właściwy do 
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rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

9. O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w 

art. 4 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania, podając przyczyny 

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

 

Art. 35. 

1. Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 61 § 3 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). 

<1a. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy. 

1b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o pozwoleniu na 

budowę inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, w ramach których 

wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 

2. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania 

skargi. Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

3. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, 

wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. 

 

Art. 36. 

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy portu zewnętrznego, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej 

decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a 

inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 
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<1a. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

w zakresie budowy portu zewnętrznego, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej 

decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio.> 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

budowy potru zewnętrznego, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia 

budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 

wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

<2a. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie 

budowy portu zewnętrznego, sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn 

wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

2b. Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu 

na budowę w zakresie budowy portu zewnętrznego z: 

1) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

2) postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, o ile zostało wydane.> 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy portu zewnętrznego albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z 

naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić 

wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego. 

[4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie 

budowy portu zewnętrznego.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji 

w zakresie budowy portu zewnętrznego.> 
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USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234) 

 

Art. 76. 

1. Decyzje administracyjne wydane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz 

utrzymywaniu morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy: 

1)   o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2)   zgoda wodnoprawna, wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378), 

3)   pozwolenie na budowę, wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 11 i 234), 

4)   pozwolenie na użytkowanie, wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane 

-   podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia 

wniosku o wydanie takiej decyzji. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje się w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. 

3. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia 

lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

4. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiera zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie. 

5. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się w 

terminie 60 dni od dnia wpływu. 

6. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji, o których mowa w ust. 1, w całości ani stwierdzić ich nieważności 

w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w 

zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy. 



- 105 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w ust. 1, a także 

nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w ust. 1, organ 

właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra 

właściwego do spraw klimatu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub pozwoleniu na użytkowanie organ właściwy do rozpatrzenia sprawy 

zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny 

zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

8. W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji 

społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed 

wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w 

postępowaniu. 

<9. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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. 

10. Do postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 

86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.> 

 

Art. 78. 

1. Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w art. 76, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 54 i 159), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, z tym że: 

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 

skargę. 
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<1a. Do skarg na decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, wniesionych na 

podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g 

ust. 8 tej ustawy.> 

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej od decyzji administracyjnych, o których mowa w 

art. 76, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia. 

<3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzję:  

1) o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w ramach której wydano postanowienie, 

o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

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

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Do skarg na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o 

których mowa w art. 86f ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 
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