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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 17 listopada 2021 r. 

o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku 
 

(druk nr 571) 

 
 
 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 563) 

 

Art.  14. 

1. Przychodami Polskiej Organizacji Turystycznej są: 

[1)dotacje budżetowe;] 

<1) dotacje budżetowe: 

a) podmiotowe, 

b) celowe;> 

2)bezzwrotna pomoc zagraniczna; 

3)dochody z działalności gospodarczej; 

4)wpłaty jednostek samorządu terytorialnego; 

5)przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia; 

6)przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników 

mienia; 

7)wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców, prowadzących działalność 

gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji; 

8)wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, 

wypoczynku, sportu i rekreacji; 

9)darowizny i zapisy; 

10)inne przychody. 

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7 i 8, mają charakter dobrowolny. 

[3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala ustawa budżetowa.] 

<3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ustala ustawa budżetowa.> 
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4. Polska Organizacja Turystyczna prowadzi rachunkowość według zasad określonych w 

przepisach o rachunkowości. 

5. Rokiem obrotowym i podatkowym Polskiej Organizacji Turystycznej jest rok 

kalendarzowy. 

6. Nadwyżki środków finansowych w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

[Art.  19. 

Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na 

finansowanie zadań przewidzianych w jej planie finansowym. Kwoty tych dotacji ustala 

ustawa budżetowa.] 

<Art. 19. 

Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe 

na finansowanie zadań, o których mowa w art. 3. Kwoty tych dotacji ustala ustawa 

budżetowa.> 

<Art. 19a. 

1. Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe 

na finansowanie zadań wynikających z odrębnych przepisów. 

2. Przyznanie dotacji celowej na podstawie ust. 1 wymaga zmiany planu finansowego, o 

którym mowa w art. 15. Do zmiany planu finansowego nie stosuje się art. 52 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z 

późn. zm.).> 

 

 

 

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, 784, 922, 1211, 1551 i 1718) 

 

Art.  64. 

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

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
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2) 2  organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt [1-3] <1-3a> , 10-19 i 21-28, oraz 

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

3)  organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane 

przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej 

ustawy; 

4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach 

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

1a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem 

właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest także dyrektor urzędu 

morskiego. 

1b. W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony 

środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000, zamiast opinii, o 

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

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

1c. W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia organ właściwy do wydania oceny 

wodnoprawnej stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego 

przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 

56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zamiast opinii, o 

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

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

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

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

wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 

1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia. Postanowienie to można zaskarżyć w 

zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2. 
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2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

[3) 3  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do 

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

odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji 

realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 922) w zakresie zadań 

inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej 

"inwestycją w zakresie terminalu", dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 484 i 784), dla inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej 

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

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 

i 922), dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi 

wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 i 2020 

oraz z 2021 r. poz. 784), dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu 

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

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354), dla inwestycji 

mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z 

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

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), dla 
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strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 

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

naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 922), zwanej dalej 

"strategiczną inwestycją w sektorze naftowym", dla inwestycji w zakresie budowy 

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

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

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

Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1280), inwestycji w zakresie budowy 

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

inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2147 oraz 

z 2021 r. poz. 784) oraz inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu 

Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551).] 

<3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w 

sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

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

służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących 

do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla 

przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin, dla inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) w zakresie zadań 

inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej 

dalej „inwestycją w zakresie terminalu”, dla inwestycji związanych z 

regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na 

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

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1812), dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 

2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 
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jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), dla inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 

2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z 

Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2021 r. poz. 1644), dla inwestycji w zakresie budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1354), dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 

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

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), dla strategicznej inwestycji 

w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1902), zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym”, 

dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1280), dla inwestycji w zakresie budowy portu 

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

inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1853), inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551) oraz dla przedsięwzięć 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o wsparciu 

przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. poz. …).> 

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

opinii przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie 

wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki 
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samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których 

mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

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

oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 

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

pkt 2 lit. b lub c. 

4. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w ust. 1-ld, wydaje się w terminie 14 dni od dnia 

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

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art.  70. 

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

1)  regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

2)  organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt [1-3] <1-3a>, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o 

której mowa w art. 72 ust. 1b; 

3)  organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane 

przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej 

ustawy; 

4)  organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach 

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

1a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem 

właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest także dyrektor urzędu 

morskiego. 

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 
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1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

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

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

odpowiednio. 

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

wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

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

stosuje się odpowiednio. 

Art.  72. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 

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

<3a) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia – wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk 

Europejskich w 2023 roku;> 

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; 
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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; 

28) 5  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 11 

sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu 

Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. 

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 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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) 6  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) 7  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) 8  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 
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decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

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

harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

f) 9  (uchylona), 

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) 10  (uchylona), 

k) 11  (uchylona), 

l) 12  (uchylona), 

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. 

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 
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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 

uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 

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

6.  13  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 
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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.  14  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. 

 

Art.  74. 

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 

wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia; 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

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

lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 
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3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o 

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

w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę 

sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o 

której mowa w pkt 3; 

4) 15  w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 

składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących 

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

zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

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

w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali 

umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 

wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

[5) 16  dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o 

jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

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

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

przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji 

w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla 
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inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z 

dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu 

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

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji 

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

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w 

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

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

inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu 

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

inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych oraz dla inwestycji w zakresie 

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w 

Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu 

Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;] 

<5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 

informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla 

publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla 

przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, 

dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla 

inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z 

dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 
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inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 

24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

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

zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej 

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

Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 

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

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji 

w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie 

budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 

sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, 

inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic 

przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 

11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy 

Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w 

Warszawie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 

listopada 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 

roku;> 

5a) (uchylony); 

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

wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na 

ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej 

oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę 

oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 

3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 
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7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 

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

realizacji; 

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

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565). 

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

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

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

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

liczba stron postępowania przekracza 10. 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, formaty danych załączników do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kierując się potrzebą 

poszerzania dostępu do informacji o środowisku. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach 

danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym 

egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i 

uzgadniającego. 

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

uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, 

stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3a. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 

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

zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten 

rozumie się: 

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

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
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2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

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

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem. 

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

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

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

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

dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest 

skuteczne. 

3c. W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera nieaktualne dane lub 

w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron tego 

postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

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

sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w 

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

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w 

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej 

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

zdarzenia prawnego 

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

są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego. 

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

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia 

postępowania administracyjnego. 

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

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do 
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wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych 

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

którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub 

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

administracyjnego. 

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

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

przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone; 

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

albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa 

rzeczowe. 

3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje 

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

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

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

4. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie 

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

 

Art.  77. 

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

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej 

decyzji: 

1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze 

morskim, z dyrektorem urzędu morskiego; 

1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw 

środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia 

oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w 

przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez 

obszar parku narodowego lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu 



- 22 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze parku 

narodowego; 

1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia 

oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w 

przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez 

obszar rezerwatu przyrody lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze rezerwatu 

przyrody; 

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

wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt [1-3] <1-3a> , 10-19 i 21-

28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ 

ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

3)  zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli 

planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 

201 ust. 1 tej ustawy; 

4) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen 

wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

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

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

2. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada: 

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

[3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla 

drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do 

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

odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 
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wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji 

w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych oraz stacji radarów meteorologicznych, dla inwestycji 

w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie 

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

zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

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

zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

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

inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie 

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

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 

1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

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

inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy 

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

dla inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic 

przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 

sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu 

Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.] 

<3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i 

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

służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących 

do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla 

przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z 
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regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na 

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

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz stacji 

radarów meteorologicznych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych 

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

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w 

zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

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

dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na 

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

realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy 

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

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

inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy 

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

o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie 

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 

w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, 

Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz dla 

przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 

wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.> 

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

1a, z ministrem właściwym do spraw środowiska wnosi się za pośrednictwem właściwego 

dyrektora parku narodowego, który załącza do wniosku opinię w sprawie. 

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

1b, z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wnosi się za pośrednictwem 
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właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który załącza do wniosku opinię 

w sprawie. 

3. Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b i 4, dokonuje się w drodze postanowienia. 

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

organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest 

realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu morskiego: 

1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji; 

2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia na prace 

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

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu. 

4a. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw środowiska lub 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz 

określa warunki tej realizacji. 

5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska i 

organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest 

realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu morskiego, stwierdza konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 

18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, biorąc pod uwagę w szczególności 

następujące okoliczności: 

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

temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie pozwalają 

wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko lub wymagają 

uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 
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18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi 

przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 

znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich 

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 

oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

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

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, 

jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 

1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, dokonuje się 

uzgodnień oraz wydaje się opinie, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

7. Do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

8. (uchylony). 

9. W przypadku gdy uzgodnienia organów, o których mowa w ust. 1, są ze sobą sprzeczne, 

organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

rozstrzyga te sprzeczności w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzgodnień, po uprzednim 

porozumieniu z organami, których uzgodnienia były ze sobą sprzeczne, i uwzględnia to 

rozstrzygnięcie w decyzji kończącej postępowanie, wydanej w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania uzgodnienia organów. Do porozumienia nie stosuje się przepisu art. 106 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art.  80. 

1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy 

organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 
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1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1; 

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; 

4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone. 

2.  19  Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu 

zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. [Nie dotyczy to 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii 

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

publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla 

przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji 

związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na 

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

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie 

budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi 

wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych oraz 

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

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w 

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

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

inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 

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

budowy portów zewnętrznych oraz dla inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, 
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Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 

w Warszawie]. <Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

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

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

przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla 

przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z 

regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na 

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

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w 

zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie 

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

w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

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

zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla 

inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na 

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

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na 

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

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

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

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

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego 

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

zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu 

Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz 
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kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz dla przedsięwzięć realizowanych 

na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o wsparciu przygotowania III 

Igrzysk Europejskich w 2023 roku.> 

3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 

i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest 

nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, 

oraz w odrębnych przepisach. 
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