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VII  kadencja 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI INFRASTRUKTURY, KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 
 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o 
zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 
(druk nr 1525). 

 
 
Sejm na 89. posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3207 do Komisji 
Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu.  

 
Komisje: Infrastruktury, Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 19 marca 
2015 r. 

 
wnoszą: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujący wniosek i poprawki: 
 

 
Odrzucić projekt ustawy w całości; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

1) w art. 3 skreślić pkt 2 i 3; 
– KP PiS 

– odrzucić 
2) w art. 3: 

a) pkt 4: 
– lit. a nadać brzmienie: 



„a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) umieszczania reklam: 

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc 
obsługi podróżnych;”,”, 

– lit. b nadać brzmienie: 
„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego 
zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7 i art. 22 ust. 2c, wydawanym w 
drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi: 
1) może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, 
wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 
wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić 
do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie 
budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym 
reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie 
lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej 
trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 
przypadkach, o których mowa w art. 42a.”;”, 

b) dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. Widoczne z jezdni przez kierującego pojazdem tablice i urządzenia 
reklamowe, umieszczone tak w pasie drogowym, jak i poza nim, muszą 
spełniać następujące warunki: 

1) maksymalna luminancja powierzchni reklamy umieszczonej na danej 
tablicy lub urządzeniu reklamowym emitującym światło jest: 
a) w ciągu dnia niższa niż 5000 cd/m2, 
b) w ciągu nocy niższa niż 400 cd/m2; 

2) w przypadku tablic i urządzeń reklamowych umożliwiających bieżącą 
zmianę reklamy: 
a) niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów, 
b) niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw 

pomiędzy kolejno wyświetlanymi reklamami, 
c) minimalny czas prezentacji reklamy jest dłuższy niż 10 sekund.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć  

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 16, a ich przyjęcie 
spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3.  

 
3) w art. 3 w pkt 4 lit. a nadać brzmienie:  

„a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  



„5) umieszczania reklam imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

4) w art. 4 skreślić pkt 3;  
– KP PiS 

– odrzucić  
5) art. 5 nadać brzmienie:  

„Art. 5. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409, z późn. zm.) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany 
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty 
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, elektrownie wiatrowe, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 
jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową;”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

6) w art. 7 w pkt 2 w lit. a tiret drugiemu nadać brzmienie:  
„– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:  

„4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym oraz 
określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

7) w art. 7 w pkt 5 w art. 37b ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 
i 7 wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.”; 

– KP PO 
– przyjąć  

8) w art. 7 w pkt 7 art. 38b nadać brzmienie: 
„Art. 38b. 1. Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa. 

2. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu 
krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa: 

1) informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania 
projektu audytu krajobrazowego; 

2) zasięga opinii o projekcie od: 
a) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  
b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w 

granicach województwa, 



c) wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
d) rad gmin położonych na terenie województwa  
– z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za 
wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu; 

3) może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii; 
4) ogłasza w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie 

marszałkowskim o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co 
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 
publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni; 

5) w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu 
wyłożenia zbiera uwagi do projektu; 

6) rozpatruje zgłoszone uwagi sporządzając listę nieuwzględnionych 
uwag. 

3. Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, 
której opinia nie została uwzględniona w projekcie audytu 
krajobrazowego, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o 
zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd województwa; 
rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące. 

4. Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa, rozstrzygając 
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez 
zarząd województwa. 

5. Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest on 
uchwalany.”; 

– KP PO 
– przyjąć  

9) w art. 7 dodać pkt 9 w brzmieniu:  
„9) w art. 59 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lokalizacji obiektów budowlanych w terenach 
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

10) w art. 9 w pkt 2 w lit. c:  
a) ust. 4a nadać brzmienie: 

„4a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje uzgodnień, o których 
mowa w ust. 4, w drodze postanowienia, na które marszałkowi województwa 
przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Rada gminy dokonuje uzgodnień, o 
których mowa w ust. 4, w drodze uchwały. Brak przedstawienia stanowiska 
przez organy uzgadniające w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 
uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu.”, 

b) ust. 4e nadać brzmienie: 
„4e. Wniosek, o którym mowa w ust. 4d, rozpatrywany jest nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego 
województwa.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

11) w art. 9 pkt 4 nadać brzmienie: 



„4) w art. 19: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–2, wymaga 
zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Przepisy ust. 1a, 2, 6b–6e stosuje się odpowiednio w przypadku 

dokonywania zmiany planu ochrony.”, 
c) ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z 
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania 
przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.”, 

d) po ust. 6b dodaje się ust. 6c–6e w brzmieniu: 
„6c. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, w części dotyczącej 

wprowadzenia zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, wymaga 
uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. 

6d. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 6c, dokonuje się w trybie art. 106 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za 
uzgodnienie projektu. 

6e. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której 
mowa w ust. 6a, wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów, 
wymienionych w art. 17 ust. 1a, prowadziłoby do ograniczenia możliwości 
rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do 
wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

12) w art. 9 w pkt 6 w lit. b:  
a) ust. 3a nadać brzmienie: 

„3a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje uzgodnień, o których 
mowa w ust. 3, w drodze postanowienia, na które marszałkowi województwa 
przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Rada gminy dokonuje uzgodnień, o 
których mowa w ust. 4, w drodze uchwały. Brak przedstawienia stanowiska 
przez organy uzgadniające w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 
uchwały jest uważane za uzgodnienie projektu.”,  

b) ust.3e nadać brzmienie: 
„3e. Wniosek, o którym mowa w ust. 3d, rozpatrywany jest nie później, niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego 
województwa.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

13) w art. 9 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik województwa, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 



1) wyznacza, w granicach krajobrazów priorytetowych 
zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności 
przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary 
zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne 
dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego 
krajobrazu, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w 
art. 24 ust. 1a, obowiązują w danej strefie; 

2) określa wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i 
kulturowym. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd 
województwa. 

3. Zarząd województwa, sporządzając projekt uchwały, o której mowa w ust. 
1, 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 sporządzenie projektu. 

4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z 
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania 
przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

5. Projekt, uchwały, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej 
wprowadzenia zakazów, wymienionych w art. 24a ust. 1a, wymaga 
uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. 

6. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się w trybie art. 106 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za 
uzgodnienie projektu. 

7. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa 
w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów, 
wymienionych w art. 24 ust. 1a, prowadziłoby do ograniczenia możliwości 
rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do 
wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić. 

8. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 1, następuje w takim trybie, w 
jakim jest ona uchwalana.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

14) w art. 9 pkt 9 nadać brzmienie:  
„9) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. Właściciele obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem wejścia w 
życie planu ochrony dla parku krajobrazowego oraz uchwały, o której 
mowa w art.23 ust. 1, naruszających przepisy tych aktów nie są 
zobowiązani do ich dostosowania.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

15) w art. 10 dodać pkt 3 w brzmieniu:  
„3) w art. 46 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 



„1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 
przestrzennego, uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być wykonane, oraz strategii rozwoju regionalnego;”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

16) po art. 10 dodać art. 10a w brzmieniu: 
„Art. 10a. Tablice i urządzenia reklamowe niespełniające warunków, o których mowa 

w art. 42a ustawy zmienianej w art. 3, zostaną dostosowane do tych 
warunków w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.”; 

– KP PO 
– przyjąć  

17) w art. 11 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez wojewodów lub sejmiki 

województw na podstawie art. 16 ust. 3 oraz art. 23 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9 
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 oraz art. 23 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9 w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PO 
– przyjąć  

 
 

18) w art. 11 dodać ust. 5 w brzmieniu:  
„5. Do czasu wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienianej 
niniejszą ustawą, plany ochrony dla parków krajobrazowych, parków narodowych 
i rezerwatów przyrody sporządza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

– KP PiS 
– odrzucić  

 
 
Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. 
 
 
   Przewodnicząca Komisji  Przewodniczący Komisji 
Kultury i Środków Przekazu Infrastruktury 
       i Sprawozdawca    
/-/ Iwona Śledzińska-Katarasińska /-/ Stanisław Żmijan 
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

/-/ Piotr Zgorzelski 
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	b) dodać pkt 6 w brzmieniu:
	„6) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

	„Art. 42a. Widoczne z jezdni przez kierującego pojazdem tablice i urządzenia reklamowe, umieszczone tak w pasie drogowym, jak i poza nim, muszą spełniać następujące warunki:
	1) maksymalna luminancja powierzchni reklamy umieszczonej na danej tablicy lub urządzeniu reklamowym emitującym światło jest:
	a) w ciągu dnia niższa niż 5000 cd/m2,
	b) w ciągu nocy niższa niż 400 cd/m2;

	2) w przypadku tablic i urządzeń reklamowych umożliwiających bieżącą zmianę reklamy:
	a) niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów,
	b) niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi reklamami,
	c) minimalny czas prezentacji reklamy jest dłuższy niż 10 sekund.”;”;



	– KP PO
	Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 16, a ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3.
	3) w art. 3 w pkt 4 lit. a nadać brzmienie:
	„a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
	„5) umieszczania reklam imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.”,”;


	– KP PiS
	4) w art. 4 skreślić pkt 3;
	– KP PiS
	– odrzucić
	5) art. 5 nadać brzmienie:
	„Art. 5. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno sto...


	– KP PiS
	6) w art. 7 w pkt 2 w lit. a tiret drugiemu nadać brzmienie:
	„– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
	„4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym oraz określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;”.”;


	– KP PiS
	– odrzucić
	7) w art. 7 w pkt 5 w art. 37b ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 i 7 wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	8) w art. 7 w pkt 7 art. 38b nadać brzmienie:
	„Art. 38b. 1. Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa.
	2. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa:
	1) informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego;
	2) zasięga opinii o projekcie od:
	a) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
	b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa,
	c) wojewódzkiego konserwatora zabytków,
	d) rad gmin położonych na terenie województwa
	– z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu;

	3) może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii;
	4) ogłasza w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie marszałkowskim o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni;
	5) w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do projektu;
	6) rozpatruje zgłoszone uwagi sporządzając listę nieuwzględnionych uwag.

	3. Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, której opinia nie została uwzględniona w projekcie audytu krajobrazowego, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd województ...
	4. Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa.
	5. Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.”;


	– KP PO
	9) w art. 7 dodać pkt 9 w brzmieniu:
	„9) w art. 59 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lokalizacji obiektów budowlanych w terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”;”;


	– KP PiS
	10) w art. 9 w pkt 2 w lit. c:
	a) ust. 4a nadać brzmienie:
	„4a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje uzgodnień, o których mowa w ust. 4, w drodze postanowienia, na które marszałkowi województwa przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia jego doręczen...

	b) ust. 4e nadać brzmienie:
	„4e. Wniosek, o którym mowa w ust. 4d, rozpatrywany jest nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego województwa.”;


	– KP PiS
	11) w art. 9 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) w art. 19:
	a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–2, wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin.”,

	b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Przepisy ust. 1a, 2, 6b–6e stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu ochrony.”,

	c) ust. 6b otrzymuje brzmienie:
	„6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.”,

	d) po ust. 6b dodaje się ust. 6c–6e w brzmieniu:
	„6c. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, w części dotyczącej wprowadzenia zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
	6d. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 6c, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwał...
	6e. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 6a, wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studiu...



	– KP PO
	12) w art. 9 w pkt 6 w lit. b:
	a) ust. 3a nadać brzmienie:
	„3a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje uzgodnień, o których mowa w ust. 3, w drodze postanowienia, na które marszałkowi województwa przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia jego doręczen...

	b) ust.3e nadać brzmienie:
	„3e. Wniosek, o którym mowa w ust. 3d, rozpatrywany jest nie później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego województwa.”;


	– KP PiS
	13) w art. 9 pkt 7 nadać brzmienie:
	„7) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:
	„Art. 23a. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu sejmik województwa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
	1) wyznacza, w granicach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności p...
	2) określa wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
	2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa.
	3. Zarząd województwa, sporządzając projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, 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, ...
	4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
	5. Projekt, uchwały, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej wprowadzenia zakazów, wymienionych w art. 24a ust. 1a, wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
	6. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały,...
	7. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów, wymienionych w art. 24 ust. 1a, prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium ...
	8. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 1, następuje w takim trybie, w jakim jest ona uchwalana.”;


	– KP PO
	14) w art. 9 pkt 9 nadać brzmienie:
	„9) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
	„Art. 24a. Właściciele obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem wejścia w życie planu ochrony dla parku krajobrazowego oraz uchwały, o której mowa w art.23 ust. 1, naruszających przepisy tych aktów nie są zobowiązani do ich dostosowania.”.”;

	– KP PiS
	15) w art. 10 dodać pkt 3 w brzmieniu:
	„3) w art. 46 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklam...


	– KP PiS
	16) po art. 10 dodać art. 10a w brzmieniu:
	„Art. 10a. Tablice i urządzenia reklamowe niespełniające warunków, o których mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 3, zostaną dostosowane do tych warunków w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

	– KP PO
	17) w art. 11 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez wojewodów lub sejmiki województw na podstawie art. 16 ust. 3 oraz art. 23 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ar...

	– KP PO
	18) w art. 11 dodać ust. 5 w brzmieniu:
	„5. Do czasu wejścia w życie uchwał, o których mowa w art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienianej niniejszą ustawą, plany ochrony dla parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów pr...

	– KP PiS



