
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(druk nr 426) 

 
U S T A W A   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784 i 922) 

 

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 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na 

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

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390037&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2390037&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479395&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2376395&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2376395&full=1


- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

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); 

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; 
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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; 

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; 
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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 

charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic 

pasa drogowego, 

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

niepełnosprawne, 
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c)  charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic 

pasa drogowego 

- które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach; 

1b)  (2) decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 15, lub decyzji, o których 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)  (3) decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 25, oraz decyzji, o których 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; 

1e)  (4) decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 22, oraz decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 

1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 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 znacząco 

oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
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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. 

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. 
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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 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2121259&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2473469&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2121259&full=1
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uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 

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

6. (5) 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. (6) 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. 

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

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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