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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  

I LEŚNICTWA  

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (druk nr 1243) 

 

 

Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1254 do  

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 

poprawek na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. 

wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

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

się następujące zmiany: 

1) w art. 72: 

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. i przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla 

się lit. j-l, 



 

b) ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie:  

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

dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do 

publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o 

możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją 

sprawy, a także udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej 

decyzji oraz treść poprzedzającej ją decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. W informacji wskazuje się dzień 

udostępnienia treści decyzji. 

6a. Dokumentację sprawy, o której mowa w ust. 6, udostępnia się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w art. 86g ust. 1. Art. 12 ust. 1 i art. 

15 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”; 

2) art. 86e otrzymuje brzmienie:  

„Art. 86e. 1. Organ rozpatrujący odwołanie od decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach może w uzasadnionych przypadkach 

wstrzymać natychmiastowe wykonanie tej decyzji. 

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji następuje 

z urzędu lub na wniosek. 

2. Wstrzymanie albo odmowa wstrzymania natychmiastowego 

wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2 organ wydaje w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wstrzymanie 

natychmiastowego wydania decyzji. Przepisu nie stosuje się, 

gdy wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji 

następuje z urzędu. 

4. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach organ, który wydał tę 

decyzję, niezwłocznie informuje o tym organ właściwy do 

wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub organ 

właściwy w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, gdy stała się 

ona ostateczna. 

5. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 

ust. 1, zawiesza postępowanie w terminie 7 dni od powzięcia 

informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Przepis art. 97 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

6. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, informuje niezwłocznie organ właściwy do 

wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, o ustąpieniu 

przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania, o której 

mowa w ust. 5. 



 

7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio przed organem 

rozpatrującym odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 72 

ust. 1. 

8. Organ rozpatrujący odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 

72 ust. 1, zawieszając postępowanie wstrzymuje wykonanie tej 

decyzji, jeżeli nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. 

9. Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania w 

przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, w 

sytuacji o której mowa w ust. 1, wstrzyma z urzędu wykonanie 

tej decyzji. 

10. Wstrzymanie wykonania decyzji, o którym mowa w ust. 9 traci 

moc z dniem utrzymania w mocy decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przez organ, o którym mowa w ust. 1.”; 

3) art. 86g i art. 86h otrzymują brzmienie:  

„Art. 86g. 1. Organizacji ekologicznej powołującej się na swoje 

cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w 

zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez 

minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania 

w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, 

także w przypadku gdy nie brała ona udziału w postępowaniu 

prowadzonym przez organ pierwszej instancji, lub stronie 

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach służy prawo do wniesienia odwołania od 

decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, poprzedzonej decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach. W postępowaniu 

odwoławczym organizacja ekologiczna uczestniczy na 

prawach strony. 

2. Odwołanie przysługuje w zakresie, w jakim organ właściwy 

do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, jest 

związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgodnie z art. 86 pkt 2. Organ odwoławczy nie jest związany 

granicami odwołania. 

3. Odwołanie zawiera: 

1) wskazanie, w jakim zakresie decyzja, o której mowa w 

art. 72 ust. 1 jest niezgodna z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień; 

2) uzasadnienie, 

3) w przypadku odwołania wnoszonego przez stronę 

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach - informacje lub dokumenty 

potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w zasięgu oddziaływania 

przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki 

ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej 

księgi wieczystej. 

4. Bieg terminu na wniesienie odwołania rozpoczyna się po 

upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

udostępnienie treści decyzji zgodnie z art. 72 ust. 6. 



 

5. Organizacji ekologicznej lub stronie, o których mowa w ust. 

1, służy skarga, do sądu administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

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

nie brały udziału w postępowaniu w sprawie wydania tej 

decyzji. Sąd administracyjny nie jest związany granicami 

skargi. 

6. Skarga zawiera: 

1) wskazanie, w jakim zakresie decyzja, o której mowa w 

art. 72 ust. 1 jest niezgodna z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień; 

2) uzasadnienie, 

3) w przypadku skargi wnoszonej przez stronę 

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach - informacje lub dokumenty 

potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości 

znajdującej się w zasięgu oddziaływania 

przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki 

ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej 

księgi wieczystej. 

7. Bieg terminu na wniesienie skargi rozpoczyna się po upływie 

czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie 

treści decyzji organu odwoławczego zgodnie z art. 72 ust. 6. 

8. Po przekazaniu sądowi administracyjnemu skargi, o której 

mowa w ust. 5, sąd może, na wniosek skarżącego, wydać 

postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w 

części zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi 

niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub 

spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepisy 

art. 61 § 4-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosuje się 

odpowiednio. 

9. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się w 

postępowaniu w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,14,18 w ramach 

którego jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

10. Organizacja ekologiczna lub strona, o których mowa w 

ust. 1 mogą żądać wznowienia postępowania w sprawie 

decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, jeżeli po jej wydaniu 

została uchylona poprzedzająca je decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Art. 147-152 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku uchylenia decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach organ, który wydał tę decyzję, informuje 

niezwłocznie o jej uchyleniu organ właściwy do wydania 

decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1. 



 

Art. 86h. 1. W przypadku gdy odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 

72 ust. 1 lub skargę na decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 

złoży strona postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrujący 

odwołanie albo sąd mogą wystąpić do organu, który wydał 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia, 

czy wnoszącemu odwołanie albo skarżącemu przysługuje 

przymiot strony postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

2. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

udziela odpowiedzi na wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

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

rozpatrzenie odwołania lub skargi.”.”; 

 

– KP Lewica 

– odrzucić 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2 i 3. 

 

2) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784 i 922) w 

art. 72 w ust. 2 w pkt 2: 

1) uchyla się lit. f; 

2) w lit. i przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. j–l.”; 

– KP KO 

– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 3. 

 

3) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. Do postępowań w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania koncesji, o których 

mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 lit. f oraz  j–l ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP KO 

– przyjąć 



 

4) w art. 2 po wyrazach „niezakończonych” dodać wyrazy „prawomocną decyzją”. 

 

 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

Warszawa, dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

 

        Sprawozdawca                             Przewodnicząca Komisji  

                                   

                               

          /-/Anna Paluch                            /-/Urszula Pasławska 

 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


