
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy 5 września 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(druk nr 244 )

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z
2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)

[Art. 19.

W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącym
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w
przepisach o ochronie środowiska, oraz w sprawie ustalenia lokalizacji autostrad oraz dróg
ekspresowych, jeżeli przepisy ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym mają zastosowanie do tych dróg, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu
przed sądem administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział w postępowaniu.]

<Art. 19.
W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
dotyczącym przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym
mowa w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ..., poz. ...), oraz w sprawie ustalenia lokalizacji
autostrad oraz dróg ekspresowych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed
sądem administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział w postępowaniu.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.
zm.)

[Art. 5a.

Minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć, w drodze decyzji administracyjnej,
dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wykonywanie zadań poza terenami
jego działania w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną obszarów Natura 2000.]

<Art. 5a.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może powierzyć, w drodze porozumienia,
dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wykonywanie zadań związanych
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z realizacją planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000 poza
terenami administrowanymi przez Lasy Państwowe.>

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 2005
r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

Art. 103.

1. Starostowie działają jako organy pierwszej instancji w sprawach należących do
właściwości administracji geologicznej, jeżeli nie zostały one zastrzeżone dla
marszałków województw lub ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Do właściwości ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu pierwszej
instancji, należą sprawy:

1) zatwierdzania projektów prac geologicznych i działania w sprawach określonych w
art. 45 ust. 1 i 1a, dotyczących:

a) złóż kopalin podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a,
kopalin pospolitych występujących jako towarzyszące tym złożom oraz kopalin
leczniczych innych niż wody lecznicze, zaliczonych do kopalin podstawowych
na podstawie art. 5 ust. 6,

b) regionalnych badań hydrogeologicznych,

c) ustalania zasobów ujęć solanek, wód termalnych i leczniczych,

d) warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów
ochronnych zbiorników wód podziemnych,

e) warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień do
wydobywania kopalin podstawowych, wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1-3, ze
złóż i wtłaczaniem wód do górotworu,

f) warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w związku z
bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub składowaniem odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

g) warunków hydrogeologicznych w związku z zakończeniem odwadniania lub
zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych, w
odniesieniu do kopalin podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1-3,

h) badań geologiczno-inżynierskich do projektowania i wykonywania obiektów
budowlanych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
inwestycji liniowych o zasięgu ponadwojewódzkim, obiektów budownictwa
wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m oraz obiektów
energetycznych o mocy przekraczającej 100 MW;

2) zatwierdzania projektów prac geologicznych, dotyczących:

a) regionalnych badań budowy geologicznej kraju, w tym dna morskiego,

b) prac kartografii geologicznej,

c) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża,
niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin;
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3) udzielania zezwoleń na zmianę kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin
podstawowych, wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 2a, oraz kopalin
leczniczych innych niż wody lecznicze, zaliczonych do kopalin podstawowych na
podstawie art. 5 ust. 6.

3. Do właściwości marszałków województw, jako organów pierwszej instancji, należą
sprawy:

1) zatwierdzania projektów prac geologicznych i działania w sprawach określonych w
art. 45 ust. 1 i 1a, dotyczących:

a) złóż kopalin podstawowych, niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, i kopalin
pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym
wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,

b) ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień
budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność
przekracza 50 m3/h,

c) warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień do
wydobywania kopalin podstawowych, niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, i
do wydobywania kopalin pospolitych ze złóż na powierzchni przekraczającej 2
ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,

d) warunków hydrogeologicznych w związku z zakończeniem odwadniania lub
zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych - w
odniesieniu do kopalin podstawowych niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz
w odniesieniu do kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha lub
przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,

e) badań geologiczno-inżynierskich na potrzeby planów zagospodarowania
przestrzennego województwa,

f) badań geologiczno-inżynierskich do projektowania i wykonywania inwestycji
liniowych o zasięgu ponadpowiatowym,

[g) warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji
mogących zanieczyścić wody podziemne - w odniesieniu do inwestycji
zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko wynika z przepisów prawa ochrony środowiska;]

<g) warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji
mogących zanieczyścić wody podziemne – w odniesieniu do inwestycji
zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów ustawy z dnia 5
września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

2) udzielania zezwoleń na zmianę kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin
podstawowych, niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz kopalin pospolitych ze
złóż na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu
przekraczającym 20.000 m3.

4. (uchylony).
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z późn. zm.)

Art. 20.

1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

[1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.),
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;]

<1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ..., poz. ...), lub w pozwoleniu, o którym
mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1502, z późn. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;>

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w
zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w
zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów
szczególnych;

2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 28.

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w
obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu
w sprawie pozwolenia na budowę.

<4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na
budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5
września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W tym przypadku stosuje się przepisy art. 43 ustawy, o której mowa w zdaniu
pierwszym.>

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie
większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2,
przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m2 powierzchni działki;
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3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na
dobę;

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o
powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz
wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

[12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym
w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120
dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy
obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
o ochronie środowiska;]

<12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;>

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele
gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu
do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do
7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
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20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód
podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości
wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;

23) ogrodzeń;

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i
pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków
narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i
podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich
otulin;

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50
m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
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11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu
spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz
torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i
nachyleń skarp podwodnych akwenu;

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;

16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

<3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać
na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na
obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub
nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.>

Art. 30.

1. [Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:] <Zgłoszenia właściwemu organowi
wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:>

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-
13;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc
publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót
budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

[c) na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne,
będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy;]

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym
mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub
rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W
razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze
postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie,
brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze
decyzji.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto
dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym
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instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji
gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem
właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt
zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego
wymagane uprawnienia budowlane.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić,
jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w
drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu
terminu ich rozpoczęcia.

[5a. Jeżeli zostało wydane, w trybie art. 46b ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 5,
rozpoczyna się od dnia uzupełnienia sprawy o wydaną decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach.]

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może
naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.

Art. 32.

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po
uprzednim:

[1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
wymaganego przepisami o ochronie środowiska;]

<1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona
wymagana przepisami ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;>
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2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń,
uzgodnień lub opinii innych organów;

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku budowy gazociągów o zasięgu
krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny
nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie
przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do
przedstawionych rozwiązań.

[3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w
drodze decyzji.]

<3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być
wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w
ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.>

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art.
23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z
naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w
szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do
podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na
budowę powinien obejmować w szczególności określenie organu wydającego decyzję,
dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje
niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

Art. 33.

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku
zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę
może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów,
mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na
budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3
pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
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2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
[1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania
projektu;]

<1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień
opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania
przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;>

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest
ono wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na
terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1,
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej,
o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z
dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).

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

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady
chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce,
rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
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[5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi;]

<5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;>

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje
niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.

Art. 35.

1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

[1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;]

<1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z
dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;>

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.
12 ust. 7;

4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art.
20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu
- lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

2. (uchylony).

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada
postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin
ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ
nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
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5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do
którego orzeczono nakaz rozbiórki.

6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w
terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego
stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje
zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią
dochód budżetu państwa.

<6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla
przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.>

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w
ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn
niezależnych od organu.

Art. 38.

[1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej.]

<1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie,
o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.>

2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje
zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na
budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie
zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić
zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte
pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez
użytkownika obiektu budowlanego.

[4. Przepisy o ochronie środowiska wskazują przypadki, gdy dane o decyzjach o pozwoleniu
na budowę zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.]
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<4. Przepisy ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych
decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy
dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.>

Art. 49.

1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane

- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa
w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ
nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w
określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa
w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie
opłaty legalizacyjnej.

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję:
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

<4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana
przepisami ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.>

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

Art. 71.

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w
szczególności:

1) (uchylony);

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ
obciążeń.
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2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia
właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony
sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy
dołączyć:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic
nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i
sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której
zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego
oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i
rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

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

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego
sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 -
ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi
przepisami.

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego,
w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących
dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może
nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia
zgłoszenia.

[4a. Jeżeli zostało wydane, w trybie art. 46b ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 4,
rozpoczyna się od dnia uzupełnienia sprawy o wydaną decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach.]

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w
przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
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b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wymaga wykonania robót budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie
zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje
się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE ZWIERZĄT (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z późn. zm.)

Art. 33.

1. Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:

1) potrzebą gospodarczą;
2) względami humanitarnymi;

3) koniecznością sanitarną;
4) nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub

życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących;

5) potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9;

6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody.

1a. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na
zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

[1b. Jeżeli minister właściwy do spraw środowiska lub wojewoda wydał zezwolenie na zabicie
zwierząt objętych ochroną gatunkową, mogą one być uśmiercone przy użyciu broni
myśliwskiej przez osoby uprawnione do posiadania tej broni.]

<1b. Jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony
środowiska wydał zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową,
mogą one być uśmiercone przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione do
posiadania tej broni.>

2. Jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zwierzę może być
uśmiercone za zgodą właściciela, a w braku jego zgody, na podstawie orzeczenia lekarza
weterynarii. Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt chorych
na choroby zwalczane z urzędu.

3. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień
zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego
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Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej,
Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik
Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży
Rybackiej.

3a. Gdy bezzwłoczne uśmiercenie zwierzęcia jest niezbędne do realizacji zadań związanych z
ochroną przyrody na obszarze parku narodowego, potrzebę uśmiercenia zwierzęcia
stanowiącego zagrożenie stwierdza w decyzji administracyjnej dyrektor parku
narodowego, na którego obszarze znajduje się to zwierzę. Uprawnionymi do wykonania
decyzji są upoważnieni przez dyrektora parku narodowego pracownicy wchodzący w
skład Służby Parków Narodowych.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, dopuszczalne jest użycie broni palnej przez osobę
uprawnioną.

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 28.

1. Dział środowisko obejmuje sprawy:

1) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego
zasobów;

2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów,
zwierzyny i innych tworów przyrody;

2a) ogrodów działkowych;

3) geologii;

4) gospodarki zasobami naturalnymi;

5) (uchylony);

6) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;

7) leśnictwa;

8) ochrony lasów i gruntów leśnych;

9) łowiectwa;

10) organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z
wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków
farmaceutycznych oraz spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w
zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami.

[2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Główny Inspektor Ochrony
Środowiska.]

<2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlegają Główny Inspektor
Ochrony Środowiska oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.>
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3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej
Agencji Atomistyki, Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a także nad działalnością
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego
Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe".

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W
WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK

ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ

1) Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych,
wojskowi komendanci uzupełnień

2) Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów
kontroli skarbowej

3) Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów
górniczych

4) Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar

5) Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów
probierczych

6) (skreślony)

7) Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej

<7a) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska >
8) Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,

9) Dyrektorzy urzędów morskich

10) Dyrektorzy urzędów statystycznych

11) (skreślony)

12) Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej

13) Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów
Straży Granicznej,

14) (skreślony)

15) (skreślony)

16) Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego

17) państwowi inspektorzy sanitarni

18) powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii

19) (uchylony).
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958)

Art. 1.

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z
uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

1) zasady ustalania:

a) warunków ochrony zasobów środowiska,

b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,

c) kosztów korzystania ze środowiska;

[2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska;]

4) obowiązki organów administracji;

5) odpowiedzialność i sankcje.

Art. 2.

[1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem tytułu I działu IV rozdziału 1 i 2, nie stosuje się do spraw
uregulowanych w przepisach prawa atomowego.]

<1. Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw uregulowanych w przepisach prawa
atomowego.>

2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:

1) obowiązku posiadania pozwolenia,

1a) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

2) ponoszenia opłat,

w razie prowadzenia działań ratowniczych.

2a. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego w związku z
powszechnym korzystaniem ze środowiska.

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji
właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) aglomeracji - rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach
administracyjnych;

2) autostradzie - rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o
autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi;

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia - rozumie się przez to użytkowanie instalacji
lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;

4) emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
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a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

5) hałasie - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz;

6) instalacji - rozumie się przez to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do
których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie
jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję;
7) istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu

funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące
zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;

8) kompensacji przyrodniczej - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w
szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia
równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód
dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów
krajobrazowych;

8a) lotnisku - rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko;

9) metodyce referencyjnej - rozumie się przez to określoną na podstawie ustawy metodę
pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek,
sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania
rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku;

10) najlepszych dostępnych technikach - rozumie się przez to najbardziej efektywny oraz
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności,
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych,
mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe,
ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie:

a) "technika" oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana
instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

b) "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia
ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem
warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów
inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną
działalność może uzyskać,

c) "najlepsza technika" oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu
wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości;

10a) obszarze cichym w aglomeracji - rozumie się przez to obszar, na którym nie
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych
wskaźnikiem hałasu LDWN;

10b) obszarze cichym poza aglomeracją - rozumie się przez to obszar, który nie jest
narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub
pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej;
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[10c) obszarze Natura 2000 - rozumie się przez to obszar Natura 2000 wyznaczony w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880, z późn. zm.);]

11) oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na
zdrowie ludzi;

[11a) oddziaływaniu na obszar Natura 2000 - rozumie się przez to podejmowane
działania, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na
gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;]

12) odpadach - rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587);

13) ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań,
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta
polega w szczególności na:

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego;

14) organie administracji - rozumie się przez to:

a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w
ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej,
organy jednostek samorządu terytorialnego,

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego
ochrony;

15) organie ochrony środowiska - rozumie się przez to organy administracji powołane do
wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich
właściwości określonej w tytule VII w dziale I;

16) organizacji ekologicznej - rozumie się przez to organizacje społeczne, których
statutowym celem jest ochrona środowiska;

17) PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan,
monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych
substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie;

18) polach elektromagnetycznych - rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne
oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;

[19) podaniu do publicznej wiadomości - rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w
sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez
obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy
siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa
miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub
w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze
względu na przedmiot ogłoszenia;]

20) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to:
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a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz.
1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w
ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;

21) pomiarze - rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy;

22) (uchylony);

23) poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;

24) poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie;

25) powierzchni ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz
znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że
pojęcie "gleba" oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych,
materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę
gleby i podglebie;

26) powietrzu - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z
wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy;

26a) poziomie dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB) - rozumie się przez to wartość
poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki
częstotliwościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą;

27) (uchylony);

28) poziomie substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w
powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w
odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:

a) poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w
określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany;
poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,

b) poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w
określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań
technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania
lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub
środowisko jako całość,

c) poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego,
zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na
zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten
ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może
być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i
technologicznych;
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29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju - rozumie się przez to pozwolenie na
wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust.
1;

30) produkcie - rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię,
instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część;

31) prowadzącym instalację - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie
określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z
wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

32) równowadze przyrodniczej - rozumie się przez to stan, w którym na określonym
obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników
przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki
przyrody nieożywionej;

32a) ruchach masowych ziemi - rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek
działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych
warstw skał, zwietrzeliny i gleby;

32b) równoważnym poziomie hałasu - rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia
akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki
częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa
średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym
poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską
Normą;

32c) ryzyku - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku
w określonym czasie lub w określonej sytuacji;

33) standardach emisyjnych - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji;

34) standardzie jakości środowiska - rozumie się przez to poziomy dopuszczalne
substancji lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez
środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;

35) staroście - rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu;

36) substancji - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny
lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności
człowieka;

37) substancji niebezpiecznej - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo
mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne,
biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z
nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją
niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja
powstała w wyniku awarii;

38) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych
do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych,
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handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i
parkingów,

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji
zawartych w pobranej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb
łososiowatych,

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500
kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku
danego cyklu;

<38a) ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki
o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;

38b) ściekach komunalnych – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;

38c) ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z
prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową,
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;>

39) środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy
różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi
elementami;

40) terenie zamkniętym - rozumie się przez to teren, a w szczególnych przypadkach
obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz
wyznaczony w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);

41) tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste,
trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy;

42) urządzeniu - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki
transportu;

42a) użytkowniku urządzenia - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie
określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;
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43) wielkości emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub
energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w
szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych
odpadach;

44) władającym powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a
jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot
ujawniony jako władający;

45) właściwym organie Państwowej Straży Pożarnej - rozumie się przez to:

a) komendanta powiatowego - w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym
ryzyku,

b) komendanta wojewódzkiego - w sprawach dotyczących zakładów o dużym
ryzyku;

46) wprowadzaniu ścieków do ziemi - rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków
do gleby;

47) wykorzystywaniu substancji - rozumie się przez to także ich gromadzenie;

48) zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim
urządzeniami;

49) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska;

50) zrównoważonym rozwoju - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

[Art. 9.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych
ustawą.

Art. 10.

Każdy w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w
sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki,
strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu
zagospodarowania przestrzennego.

Art. 11.

Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.]

Art. 15.

1. Politykę ekologiczną państwa uchwala Sejm na wniosek Rady Ministrów.
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2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii marszałków województw,
opracowuje projekt polityki ekologicznej państwa.

[3. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu polityki ekologicznej
państwa.]

<3. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ...,
poz. ...), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu polityki
ekologicznej państwa.>

Art. 17.

1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

2. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:

1) ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku projektów wojewódzkich
programów ochrony środowiska;

2) organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych
programów ochrony środowiska;

3) organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony
środowiska.

3. (uchylony).

[4. Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.]

<4. Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 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 programu ochrony środowiska.>

Dział IV

Informacje o środowisku

[Rozdział 1

Dostęp do informacji

Art. 19.

1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i
jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:

1) projekty:

a) polityki ekologicznej państwa,

b) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
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c) programów ochrony powietrza,

d) programów ochrony środowiska przed hałasem,

e) zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych

- przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;

1a) polityka ekologiczna państwa;

1b) wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska;

1c) projekty polityk, strategii, planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1,
oraz projekty zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z
udziałem społeczeństwa oraz w celu uzyskania opinii organu, o którym mowa w art.
45 i 381;

1d) informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 40 ust. 4;

2) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 40 ust. 1;

3) prognozy oddziaływania na środowisko;

3a) uzgodnienia, o których mowa w art. 48 ust. 2;

4) decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1a-2, 2a i 4-9, wydawane dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony;

4a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia;

5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2;

6) (uchylony);

7) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

8) analizy porealizacyjne;

8a) postanowienia, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1;

9) dokumenty, o których mowa w art. 66 ust. 1;

9a) rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, o
którym mowa w art. 59;

10) opracowania ekofizjograficzne;

10a) programy ochrony powietrza;

11) (uchylony);

11a) mapy akustyczne, o których mowa w art. 118 ust. 1;

11b) programy ochrony środowiska przed hałasem;

12) zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1;

13) wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1;

14) przeglądy ekologiczne;

15) rejestry substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1;

16) raporty o bezpieczeństwie oraz decyzje, o których mowa w art. 259 ust. 1;

17) zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze;

18) wykazy, o których mowa w art. 286 ust. 1;
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19) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za
korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych;

20) decyzje określające wymiar kary biegnącej;

20a) decyzje odmawiające udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 4;

21) wnioski o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426 ust. 1;

22) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych;

23) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska;

23a) rejestry zawierające informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz terenach, na których występują te ruchy;

24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub
ośrodka rehabilitacji zwierząt,

b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt
gatunków objętych ochroną częściową,

c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów
chronionych, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronionych oraz
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na inne czynności podlegające
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną,

d) zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących
do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,

e) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

f) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

– zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

– zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
zadrzewień, drzew lub krzewów;

25) z zakresu ustawy o odpadach:

a) wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz decyzja zatwierdzająca ten program, a także informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,

b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c) dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów;

25a) sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

26) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) -
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wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

27) z zakresu ustawy - Prawo wodne - wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenie
wodnoprawne na pobór wód, a także decyzje nakazujące usunięcie drzew i krzewów;

28) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859) -
rejestry poważnych awarii oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku
i szkód w środowisku;

29) rejestry, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);

29a) decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których mowa w
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190);

30) z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i
audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r.
Nr 93, poz. 621) - deklaracje środowiskowe;

31) z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784):

a) projekty krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,

b) zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami
do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

c) zweryfikowane roczne raporty,

d) decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,

e) informacje dotyczące projektów wspólnych wdrożeń i projektów mechanizmu
czystego rozwoju;

32) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.):

a) koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin
ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

c) karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo
geologiczne i górnicze;

33) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie:

a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3, w art.
15 ust. 1 oraz w art. 17 ust. 2 tej ustawy,

b) postanowienia, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy;

34) z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138,
poz. 865):

a) projekt zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,

b) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,
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c) zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

d) informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 28 ust. 1 i w art. 31 ust. 4
ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,

e) spis zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
zlokalizowanych na terenie kraju.

3. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają także inne informacje w postaci
dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej,
fonicznej lub elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, dotyczące:

1) stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania;

2) emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko;

3) wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki;

4) działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających
na celu ochronę środowiska;

5) planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem
rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska;

6) raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udostępnia się na pisemny wniosek, z
zastrzeżeniem ust. 5.

5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej,
udostępnia się bez pisemnego wniosku.

6. Organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do
prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz mogą
zamieszczać w tych wykazach dane o dokumentach, o których mowa w ust. 3.

7. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8,
prowadzą także organy administracji właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach
którego lub w wyniku którego sporządzane są te dokumenty.

7a. Publicznie dostępne wykazy, o których mowa w ust. 6, prowadzi się w formie
elektronicznej; organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
publicznie dostępnego wykazu, o którym mowa w ust. 6, mając na uwadze zapewnienie
przejrzystości wykazu i łatwości wyszukiwania zawartych w nim informacji.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną określone zawartość i układ wykazu
zawierającego w szczególności nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty
ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji.

Art. 20.

1. Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli:

1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych
jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o
których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr
88, poz. 439, z późn. zm.), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
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2) informacje dotyczą:

a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub
karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli
udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,

c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one
obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie
prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37,

e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie
środowiska.

2. Organ administracji może:

1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie
opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,

b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do
zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny;

2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2
i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane
technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c-e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja
dotyczy:

1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich
wprowadzania;

2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich
wprowadzania;

3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;

4) poziomu emitowanego hałasu;

5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

3a. Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a
w zakresie dotyczącym dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania,
podaje nazwę organu odpowiedzialnego za przygotowanie danego dokumentu lub danych
oraz informuje o przewidywanym terminie ukończenia prac nad nimi.

3b. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ
administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych
wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych
wykazów danych; uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia
informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ze względu na wyłączenie jawności
informacji przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej stosuje się odpowiednio.
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6. Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji i dla
niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie:

1) przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się
żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o
tym wnioskodawcę;

2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w
pkt 1.

Art. 21.

1. Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na
stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach,
udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 22.

Jeżeli jest możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu z udostępnienia z
przyczyn, o których mowa w art. 20 i 21, organ administracji udostępnia pozostałą część
informacji, wskazując, które części informacji i z jakich powodów zostały wyłączone z
udostępnienia.

Art. 23.

Organ administracji, udostępniając informacje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje
źródło ich pochodzenia.

Art. 24.

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów
wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o
udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ
administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione
koszty.

2a. Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ
administracji.

2b. Górne jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 2, wynoszą:

1) za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu
dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny
dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu
dokumentów;

2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie - 3 zł za
każdy informatyczny nośnik danych;

3) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):

a) za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł,

b) za stronę kopii kolorowej - 6 zł.
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2c. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za
przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w
obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130, poz. 1188, z późn. zm.), zwiększoną o:

1) nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub
kserokopii;

2) nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku
danych dostarczonym przez wnioskodawcę.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe stawki opłat, o których mowa w ust. 2,

2) sposób naliczania opłat, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem w szczególności
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie,

3) sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 2,

biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do
informacji.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:

1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przesyłanie;

2) współczynniki różnicujące wysokość opłat;

3) terminy i sposób uiszczania opłat.

Art. 24a.

1. Organy właściwe do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko są obowiązane do corocznego przedkładania ministrowi właściwemu do
spraw środowiska, w terminie do końca marca, informacji o prowadzonych
postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym danych o
dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań, za rok poprzedni.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą monitorowania
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zostaną ustalone:

1) zakres informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, który powinien być przedkładany ministrowi właściwemu do spraw
środowiska;

2) (uchylony).]

[Art. 30.

1. Informacje dotyczące:

1) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1,

2) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1,

2a) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5,

3) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1,
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4) wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2,

5) terenów, o których mowa w art. 110 i 110a ust. 1,

6) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1,

6a) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1,

7) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6,

7a) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1,

8) wyników pomiarów, o których mowa w art. 123 ust. 2,

9) terenów, o których mowa w art. 124,

10) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze
środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1,

11) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175,

12) wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej bazie
danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach,

13) wyników badań, o których mowa w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne,

są udostępniane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w
szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.

2. Dostępne bazy danych prowadzą:

1) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2a i 3,
oraz, z zastrzeżeniem pkt 2, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i
7a;

2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz, gdy dotyczy
to terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w zakresie informacji, o
których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 7a;

3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, 2, 8-11 i 13;

4) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12;

5) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem - w zakresie informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 6a;

6) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem - w
zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 11.

2a. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane:

1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:

a) polityka ekologiczna państwa,

b) krajowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c) umowy międzynarodowe, które dotyczą ochrony środowiska,

d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,

e) Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
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f) Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w art.
40 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych,

g) Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

h) Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

i) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

j) baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art.
236a ust. 1,

b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

3) przez wojewodę:
a) program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91,

b) plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1,

c) programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119,
określone w drodze rozporządzenia wojewody;

4) przez marszałka województwa:

a) wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b) rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach,

c) wojewódzki plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego,
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1;

7) przez starostę:
a) powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b) programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119,
uchwalone przez radę powiatu,

c) powiatowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

a) gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b) gminny plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.
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3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:

1) minimalny zakres udostępnianych informacji;

2) forma udostępniania informacji;

3) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.]

[Dział V

Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Art. 31.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.

Art. 32.

1. Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ administracji
właściwy do ich wydania:

1) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania
uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składania,
a w przypadku, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, także informację o
prowadzonym postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na
środowisko;

2) może przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa; przepis
art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio;

3) rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

1a. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Organ administracji właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości
informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach
wymagających udziału społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym dziale.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, podanie do publicznej wiadomości
powinno nastąpić także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu
właściwego do wydania decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę.

Art. 33.

1. Organizacje ekologiczne, które, uzasadniając to miejscem swojego działania, zgłoszą
chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału
społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępowania, uczestniczą w
tym postępowaniu na prawach strony; przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie stosuje się.

1a. Zgłoszenie przez organizacje ekologiczne chęci uczestniczenia w postępowaniu powinno
nastąpić równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków, o których mowa w ust. 1;
zgłoszenia chęci uczestniczenia po złożeniu uwag lub wniosków nie uwzględnia się.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji
ekologicznej służy zażalenie.
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Art. 34.

1. Organ właściwy do opracowania projektu polityki ekologicznej państwa oraz organ
administracji właściwy do opracowania dokumentów, o których mowa w art. 17 ust. 1,
art. 40 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 3, 5 i 7, art. 119 ust. 1 i art. 265 ust. 1, zapewniają
możliwość udziału społeczeństwa poprzedzającego ich przyjęcie; przepisy art. 32 ust. 1
pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że termin zgłaszania uwag lub
wniosków wynosi co najmniej 21 dni.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje o zgłoszonych uwagach,
wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania.

Art. 35.

Do prowadzenia postępowań wymagających udziału społeczeństwa przepisy art. 20 stosuje
się odpowiednio.

Art. 36.

Do uwag i wniosków zgłaszanych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących skarg i wniosków nie
stosuje się.

Art. 37.

Do przedsięwzięcia realizowanego na terenach zamkniętych nie stosuje się przepisów art. 31-
36; nie dotyczy to usytuowanych na terenach zamkniętych linii kolejowych, jeżeli informacjom
o nich nie przyznano klauzuli tajności.

Art. 38.

1. Organizacje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samorząd
pracowniczy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą
współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji.

2. Związki zawodowe i samorządy pracownicze mogą powoływać zakładowe komisje
ochrony środowiska oraz społecznych inspektorów ochrony środowiska w celu
organizowania i przeprowadzania społecznej kontroli ochrony środowiska na terenie
zakładu pracy.

3. Organy administracji mogą udzielać pomocy organizacjom ekologicznym w ich
działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

Art. 39.

Organizacje społeczne mogą występować do właściwych organów administracji o
zastosowanie środków zmierzających do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji
towaru lub usługi, jeśli reklama ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne są z art. 80.

Dział VI

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Rozdział 1

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i
programów

Art. 40.

1. Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z
przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagają:

1) projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów
zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego;
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2) projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami,
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

3) projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 2,
które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają
z tej ochrony, jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub
programów może znacząco oddziaływać na ten obszar.

2. Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z
przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagane jest też w przypadku
wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Organ administracji opracowujący projekty polityk, strategii, planów lub programów, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, lub wprowadzający do nich zmiany może, w porozumieniu z
organem ochrony środowiska oraz organem, o którym mowa w art. 45, odstąpić od
przeprowadzenia określonego w niniejszym rozdziale postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tych dokumentów
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, uwzględniając:

1) charakter działań przewidzianych w tych dokumentach, w szczególności:

a) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

b) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań,

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub
transgranicznych;

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie
dla dziedzictwa kulturowego wrażliwe na oddziaływania, istniejące
przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie
terenu,

b) formy ochrony przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem
międzynarodowym.

4. Odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć wyłącznie projektów polityk,
strategii, planów lub programów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach
wcześniej przyjętych dokumentów albo dotyczących obszarów w granicach jednego
powiatu.

Art. 41.

1. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do
przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, sporządza prognozę
oddziaływania na środowisko.

2. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna:

1) zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami;
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2) określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;

3) określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;

4) określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z
punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

5) określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;

6) określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne,
na środowisko, a w szczególności na:

a) różnorodność biologiczną,

b) ludzi,

c) zwierzęta,

d) rośliny,

e) wodę,
f) powietrze,

g) powierzchnię ziemi,

h) krajobraz,

i) klimat,

j) zasoby naturalne,

k) zabytki

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;

7) przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu;

8) przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy;

9) zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;

10) zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;

11) zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;

12) zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

2a. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla
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przyjętych dokumentów powiązanych z projektem dokumentu, o którym mowa w art. 40
ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, kierując się wymaganiami, o których mowa w ust. 2,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać
prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, należy uwzględnić:
1) formę sporządzenia prognozy;

2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie;

3) zakres terytorialny prognozy;

4) rodzaje dokumentów, z których informacje powinny być uwzględnione w prognozie.

Art. 42.

1. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do
przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, uzgadnia z organem ochrony
środowiska oraz organem, o którym mowa w art. 45, zakres i stopień szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do sporządzania prognoz
oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Art. 43.

1. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do
przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, poddaje go, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez organ ochrony środowiska oraz organ,
o którym mowa w art. 45.

2. Organ administracji, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
projektów, o których mowa w art. 40 ust. 1.

3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

Art. 44.

1. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do
przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, bierze pod uwagę ustalenia
zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinię organu ochrony środowiska
oraz organu, o którym mowa w art. 45, a także rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa.

2. Do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, załącza się pisemne informacje
o sposobie wykorzystania:

1) ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;

2) opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art.
45;
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3) wyników udziału społeczeństwa, o którym mowa w art. 43 ust. 2, a w przypadku
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko - również wyników konsultacji, o których mowa w art. 63 ust. 2;

4) informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji
postanowień dokumentu.

3. Organ administracji, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przeprowadzić dla
przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, analizę skutków realizacji jego
ustaleń w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami
wskazanymi w informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4.

Art. 45.

Organem właściwym do uzgadniania zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowania projektów, o
których mowa w art. 40, jest:

1) Główny Inspektor Sanitarny - w odniesieniu do postępowań przeprowadzanych przez
centralne organy administracji rządowej;

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w odniesieniu do pozostałych
postępowań, z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;

3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny - w odniesieniu do postępowań
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 2

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
Art. 46.

1. Realizacja:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które
nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar

- jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej "decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach".

1a. W przypadku:

1) dróg,

2) linii kolejowych,

3) napowietrznych linii elektroenergetycznych,

4) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych
lub gazu

- będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla
całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa.

1b. W przypadku przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi, będącego
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art.
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51 ust. 1 pkt 1, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla całego
przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa.

2. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o przedsięwzięciu, rozumie się przez to
zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu
lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin,
wymagającą decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2-9, lub zgłoszenia, o którym mowa w
ust. 4a.

2a. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie,
także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego
przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

1) (uchylony);

1a) decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu - na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2) decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
- na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z późn. zm.);

2a) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - na podstawie ustawy, o
której mowa w pkt 2;

3) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin
ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

3a) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - na podstawie art.
10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze;

4) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

5) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz
budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień
budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach
o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których
znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia
przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach
masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk,
zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych -
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - na podstawie
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr
178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007
r. Nr 64, poz. 427);



- 43 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6a) dla planowanego przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000 i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika
z tej ochrony:

a) decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji - na podstawie art. 106 ust. 2(3) ,

b) decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania - na podstawie ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, z późn. zm.),

c) decyzji w sprawie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne - na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych;

7) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - na podstawie ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.);

8) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - na podstawie ustawy z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.);

9) decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej - na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.);

10) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - na podstawie ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i
Nr 191, poz. 1374).

4a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem
zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

4b. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
której mowa w ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a; złożenie wniosku
albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat
od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4c. Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega
etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

4d. Dla przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której
mowa w ust. 4 pkt 2, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu
budowlanego dotyczącym:

1) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

2) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne

- które nie spowodują zmian warunków określonych w wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

4e. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 3,
polegających na:
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1) zmianie terminu ważności decyzji;

2) zmniejszeniu przestrzeni, w granicach której ma być prowadzona działalność;
3) zmianie terminu rozpoczęcia działalności objętej decyzją, w tym wykonania

poszczególnych prac;

4) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących
powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją.

4f. Jeżeli na terenie, na którym realizowane jest przedsięwzięcie, dla którego została wydana
jedna z decyzji określonych w ust. 4 lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a,
został wyznaczony obszar Natura 2000, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie
6 miesięcy od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

5.-10. (uchylone).

Art. 46a.

1. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

2. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagana decyzja
o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu; informacje
zawierające dane określone w art. 49 ust. 3 sporządza organ właściwy do wydania tej
decyzji.

3. (uchylony).

4. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem
działek sąsiednich;

1a) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt
3, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej - zamiast mapy, o której mowa w pkt 1, mapę sytuacyjno-
wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2) dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7 pkt 1 - wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony;

3) w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 - raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z
jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

4) w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 -
informacje zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3, w trzech
egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych.

4a. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla drogi krajowej.

5. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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6. W postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się
art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) wojewoda - w przypadku:

a) będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o
których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1:

– dróg,

– linii kolejowych,

– napowietrznych linii elektroenergetycznych,

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji
chemicznych lub gazu,

– sztucznych zbiorników wodnych,

b) przedsięwzięć na terenach zamkniętych,

c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny;

2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

4) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
7a. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, realizowanego przez gminę

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

8. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, wykraczającego poza obszar
jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu,
na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi
wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

9. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego
przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda.

Art. 46b.

1. Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9,
stwierdzi, iż planowane przedsięwzięcie, inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,
może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane
z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o zawieszeniu
postępowania do czasu uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

1a. Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a,
stwierdzi, że planowane przedsięwzięcie, inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,
może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane
z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o
konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody,
a na obszarach morskich - opinii dyrektora urzędu morskiego.
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3. W przypadku planowanego przedsięwzięcia, innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i
2, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i które nie jest bezpośrednio
związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wnioskodawca może
złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed złożeniem
wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, albo przed
dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a.

Art. 47.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz
ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a-c,

e) dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania
na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

Art. 48.

1. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ, o którym mowa w
ust. 1, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia:

1) z organem ochrony środowiska;

1a) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt
2, 2a, 8 i 9, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a - z organem, o którym
mowa w art. 57;

2) w przypadku dróg oraz linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 - z
ministrem właściwym do spraw środowiska oraz państwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym;

3) w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej
ochrony:

a) będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-2 - z
wojewodą, a na obszarach morskich z dyrektorem urzędu morskiego, a także,
jeżeli przedsięwzięcia te wymagają decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2,
2a, 8 i 9, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a - z organem, o którym
mowa w art. 57,

b) będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 - z
wojewodą, a na obszarach morskich z dyrektorem urzędu morskiego;

4) (uchylony);

5) w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - z dyrektorem
urzędu morskiego.
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3. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji;

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo informacje zawierające
dane określone w art. 49 ust. 3, jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten
został uchwalony.

4. Uzgodnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie 60 dni od dnia otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 3.

5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia dla
drogi krajowej.

Art. 49.

1. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania tej
decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.

1a. Jeżeli przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, może transgranicznie
oddziaływać na środowisko, wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany zwrócić się z zapytaniem do organu
właściwego do wydania tej decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

2. (uchylony).

3. Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć informacje o planowanym
przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną;

3) rodzaju technologii;

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii;

6) rozwiązaniach chroniących środowisko;

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia.

4. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia wymagania, o których mowa w art. 52 ust.
1 i 2, w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz skalą jego
oddziaływania na środowisko.

5. Postanowienie ustalające zakres raportu wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) marszałka województwa;
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1a) organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,
o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zgłoszenia, o którym mowa w art.
46 ust. 4a;

2) ministra właściwego do spraw środowiska oraz państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego w przypadku dróg oraz linii kolejowych;

3) (uchylony);

4) dyrektora urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach
morskich.

5a. Opinię, o której mowa w ust. 5, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
o wydanie opinii.

5b. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zapytania o zakres raportu.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zażalenie.

Art. 50.

(uchylony).

Art. 51.

1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają:

1) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;

2) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obowiązek może być stwierdzony na podstawie ust. 2;

3) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
dla których obowiązek może być stwierdzony na podstawie ust. 2.

2. Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2 i 3, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; właściwy organ uwzględnia łącznie
szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w ust. 8 pkt 2; postanowienie wydaje się
również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby sporządzenia raportu.

2a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zakres raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być ograniczony do określenia
oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) organu ochrony środowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,
o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zgłoszenia, o którym mowa w art.
46 ust. 4a;

3) w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej
ochrony, będących przedsięwzięciami, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

a) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego,
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b) organu, o którym mowa w art. 57 - jeżeli przedsięwzięcia te wymagają decyzji, o
której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9, albo zgłoszenia, o którym mowa w
art. 46 ust. 4a;

4) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, w przypadku
przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony,
będących przedsięwzięciami, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

5) (uchylony);

6) dyrektora urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach
morskich.

4. Organ zasięgający opinii przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) informacje zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten
został uchwalony.

4a. Przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się do opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu
i jego zakresu dla drogi krajowej.

4b. W przypadku przedsięwzięć:
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4

pkt 3-7,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 3

- odpowiednio starosta albo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor urzędu
morskiego, wydając opinię w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu, jednocześnie
uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, w trybie art. 48 ust. 2.

4c. Opinię, o której mowa w ust. 3, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku o wydanie opinii.

4d. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Na postanowienia, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

5a. Uzasadnienia postanowień, o których mowa w ust. 2, niezależnie od wymagań
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać
informacje o szczegółowych uwarunkowaniach, o których mowa w ust. 8 pkt 2,
uwzględnionych przy wydawaniu tych postanowień.

6. (uchylony).

7. Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
stwierdza się obligatoryjnie dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli
możliwość realizacji przedsięwzięcia uzależniona jest od ustanowienia obszaru
ograniczonego użytkowania.

8. Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz rodzaje
przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, w
tym przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako takie
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przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne
parametry techniczne, a także charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji,
usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko;

2) szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość
emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko.

Art. 52.

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać, z
zastrzeżeniem ust. 1a:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w
fazie realizacji i eksploatacji,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:

a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,

b) najkorzystniejszego dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

4a) (uchylony);

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i
krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,
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c) emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;
7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;

7a) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1:

a) określenie założeń do:

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na
obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót
budowlanych,

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w
szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być
realizowane przedsięwzięcie;

8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z
zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą
wymagania, o których mowa w art. 143;

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru,
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

10a) mapy dla będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1:

a) dróg oraz linii kolejowych:

– w skali 1:10.000 lub większej - dla przedsięwzięć lokalizowanych na
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz na terenie ich otulin,

– w skali 1:25.000 lub większej - dla przedsięwzięć na pozostałych obszarach,

b) napowietrznych linii elektroenergetycznych,

c) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji
chemicznych lub gazu;

11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie jego budowy i eksploatacji;

13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
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1a. Organ, określając zakres raportu, może - kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - odstąpić od wymagań co do zawartości
raportu, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12, oraz od wymagania opisu wariantu
polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia; nie dotyczy to dróg oraz linii
kolejowych - będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.

1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, powinny uwzględniać przewidywane
oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

1c. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na
którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; nie dotyczy to
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

1d. Dla przedsięwzięć polegających na przebudowie drogi oraz dla dróg, dla których została
wydana decyzja, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 8 lub 9, informacje, o których mowa w
ust. 1 pkt 3-4 i pkt 5, nie dotyczą wariantów lokalizacyjnych planowanego
przedsięwzięcia.

2. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi
dostępnymi technikami.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

4. (uchylony).

4a. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko,
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, powinny uwzględniać określenie
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.-9. (uchylone).

Art. 53.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Art. 54.

(uchylony).

Art. 55.

Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność
realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, organ administracji, za
zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariant
dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmówi, w drodze decyzji,
określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Art. 56.

1. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.
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1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej
dla drogi krajowej.

1b. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając:

1) uzgodnienia organów, o których mowa w art. 48 ust. 2;

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo
informacje zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3, jeżeli sporządzenie
raportu nie jest wymagane;

3) wyniki przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, o którym mowa
w art. 53.

2. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym;

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii;

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie konieczności
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

3. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

4. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach można na wnioskodawcę nałożyć
obowiązki:

1) dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej;

2) przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej
przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

5. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje się porównania ustaleń
zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na
środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.

6. Jeżeli z analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynika, iż dla
przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do
analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

8. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań
wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać
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informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem
społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy
porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której
mowa w art. 46 ust. 4, oraz organ przyjmujący zgłoszenie, o którym mowa w art. 46 ust.
4a.

Art. 56a.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 56b.

1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej
decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są
podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Art. 57.

1. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawania opinii w sprawie zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, o których
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, a organem
właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz wydawania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i
jego zakresu w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jest
państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

1a. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do
przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jest państwowy wojewódzki lub
graniczny inspektor sanitarny w zakresie zadań określonych dla tych organów w ustawie
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz.
851, z późn. zm.).

2. (uchylony).

Rozdział 3

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Art. 58.

1. W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:

1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach,

2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art.
40 ust. 1 pkt 2,

przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza
się również na wniosek innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego
terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o
którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2.
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Art. 59.

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się
także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej
Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium.

Art. 60.

1. Organ administracji przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko na skutek realizacji:

1) planowanego przedsięwzięcia:

a) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz
obowiązek sporządzenia tej dokumentacji, przez wnioskodawcę, w języku
państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie,

b) niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska o możliwości
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i
przekazuje informacje zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3,

c) po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przekazuje je
ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

2) projektu dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 - niezwłocznie informuje
ministra właściwego do spraw środowiska o możliwości transgranicznego
oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu i przekazuje projekt
dokumentu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projekt dokumentu oraz
prognozę oddziaływania na środowisko - w części, która umożliwi państwu, na
którego terytorium realizacja projektu dokumentu może oddziaływać, ocenę
możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko - sporządza
się w języku tego państwa.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, przysługuje zażalenie.

3. Przez dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, rozumie się wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informacje zawierające dane, o których
mowa w art. 49 ust. 3, oraz część raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, która umożliwi państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie
może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

4. W przypadku postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
prowadzonego przed wydaniem pozwolenia zintegrowanego, przez dokumentację, o
której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, rozumie się część wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać
instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Art. 61.

1. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia - niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego
terytorium przedsięwzięcie to może oddziaływać, informując o decyzji, która ma być
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dla tego przedsięwzięcia wydana, i o organie właściwym do jej wydania oraz
załączając dane, o których mowa w art. 49 ust. 3;

2) projektu dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 - niezwłocznie powiadamia
o tym państwo, na którego terytorium realizacja projektu dokumentu może
oddziaływać, załączając do powiadomienia projekt tego dokumentu, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo, o którym
mowa w ust. 1, jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko.

Art. 62.

Jeżeli państwo, o którym mowa w art. 61 ust. 1, powiadomi, iż jest zainteresowane
uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, minister
właściwy do spraw środowiska:

1) w porozumieniu z organem administracji przeprowadzającym postępowanie w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy
etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości
udziału w postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa;

2) przekazuje temu państwu:

a) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) postanowienie, o którym mowa w art. 51 ust. 2, jeżeli zostało wydane, wraz z
opiniami, o których mowa w art. 51 ust. 3,

c) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jego sporządzenie
jest wymagane.

Art. 63.

1. (uchylony).

2. Organ administracji przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko prowadzi, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska,
konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo
realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2; konsultacje dotyczą
środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, o których
mowa w ust. 2, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2, uczestniczy minister właściwy do spraw
środowiska, a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, organ administracji
przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Art. 64.

1. Uwagi i wnioski dotyczące informacji zawierających dane, o których mowa w art. 49 ust.
3, złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, rozpatruje się przy wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1a. Uwagi i wnioski dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, oraz wyniki konsultacji, o których mowa w art. 63, rozpatruje się przy
wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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1b. Wyniki konsultacji, o których mowa w art. 63, rozpatruje się przed przyjęciem polityki,
strategii, planu lub programu, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2.

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przyjęcie polityki, strategii,
planu lub programu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, nie powinno nastąpić przed
zakończeniem postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

Art. 65.

Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w
postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje, o których mowa w art. 46
ust. 4;

2) politykę, strategię, plan lub program, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, wraz z
informacjami, o których mowa w art. 44 ust. 2.

Art. 66.

1. Minister właściwy do spraw środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających
informacje o:

1) przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którego
realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium - niezwłocznie
przekazuje je wojewodzie właściwemu ze względu na obszar możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko;

2) projekcie dokumentu opracowywanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium -
niezwłocznie przekazuje je marszałkowi województwa właściwemu ze względu na
obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Odpowiednio wojewoda albo marszałek województwa wykłada do wglądu w języku
polskim dokumenty, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
analizy oddziaływania przedsięwzięcia albo skutków realizacji dokumentu na
środowisko; przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

3. Odpowiednio wojewoda albo marszałek województwa przedkłada ministrowi właściwemu
do spraw środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia albo projektu
dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia państwo podejmujące
przedsięwzięcie albo opracowujące projekt dokumentu, których realizacja może
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o stanowisku
dotyczącym odpowiednio tego przedsięwzięcia albo dokumentu.

Art. 67.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz
stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 68.

(uchylony).

Art. 69.

Do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przepisy art.
20 i 21 stosuje się odpowiednio.
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Art. 70.

(uchylony).]

Art. 75.

1. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności
ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie
elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
związku z realizacją konkretnej inwestycji.

3. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania
mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację
przyrodniczą.

4. Właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę szczegółowo określa zakres
obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3.

[5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć, dla których
przeprowadzone było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
określa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.]

<5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć, dla
których była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, określa decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz inne decyzje, przed wydaniem których została
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.>

Art. 76.

1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja
nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska,
o których mowa w ust. 2.

2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:

1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych
środków technicznych chroniących środowisko;

2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub
decyzji;

3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze
środowiska;

4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z
mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków
emisji.

3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja
nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są
dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w
pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakończeniu rozruchu.
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4. [Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych
jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w
art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:] <Na 30 dni przed terminem
oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5
września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o planowanym terminie:>

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

Art. 80b.

Nadzór nad przestrzeganiem wymagań, o których mowa w art. 80a ust. 2, sprawuje Inspekcja
Handlowa.

<Art. 80c.
Organizacje społeczne mogą występować do właściwych organów administracji o
zastosowanie środków zmierzających do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju
promocji towaru lub usługi, jeżeli reklama lub inny rodzaj promocji są sprzeczne z art.
80.>

Art. 92.

1. [W przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych
poziomów substancji w powietrzu w danej strefie wojewoda, po zasięgnięciu opinii
właściwego starosty, określi, w drodze rozporządzenia, plan działań krótkoterminowych,
w którym ustala się działania mające na celu:] <W przypadku ryzyka występowania
przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w
danej strefie sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty,
określi, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, w którym ustala się
działania mające na celu:>

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń;

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

2. Plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać:
1) listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub

zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza;

2) sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń
napędzanych silnikami spalinowymi;

3) sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska
oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń;

4) określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń.
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3. Przepisów ust. 1 i 2 oraz art. 93 w zakresie obowiązku określania planu działań
krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu oraz obowiązku wdrażania tych planów nie stosuje się do stref, o
których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do substancji, których poziomy są
przekroczone.

Art. 95.

[1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w
powietrzu, w odniesieniu do zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest
kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o
którym mowa w art. 51 ust. 1, marszałek województwa może, w drodze decyzji, nałożyć
na podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi działalność powodującą
wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów tej
substancji w powietrzu.]

<1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji
w powietrzu, w odniesieniu do zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która
jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, marszałek województwa
może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska, który
prowadzi działalność powodującą wprowadzanie substancji do powietrza,
obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów tej substancji w powietrzu.>

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot obowiązany jest przechowywać wyniki
pomiarów przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z
urzędu.

Art. 112b.

[1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ustalania wartości wskaźników hałasu, o których mowa w art. 112a pkt 1 lit. a,
uwzględniając potrzebę prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hałasem, potrzebę stosowania wskaźników hałasu do ustalania i kontroli warunków
korzystania ze środowiska oraz obowiązujące w tym zakresie dokumenty normalizacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170, poz.
1217).]

<1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ustalania wartości wskaźnika hałasu, o którym mowa w art. 112a pkt 1 lit. a,
uwzględniając potrzebę prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hałasem, potrzebę stosowania wskaźników hałasu do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska oraz obowiązujące w tym zakresie dokumenty
normalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.
U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z
2006 r. Nr 170, poz. 1217).>
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2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska
może określić sposób ustalania wartości wskaźników hałasu, o których mowa w art. 112a
pkt 2.

Art. 115a.

1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów
własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku
jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje
decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.

2. Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej
niebędącej przedsiębiorcą, decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza
zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do
rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą być określone wymagania mające na celu
nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, a w szczególności:

1) rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi
wariantami;

2) zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w
jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148;

3) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury służącej do pomiarów
poziomu hałasu, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;

4) formę, układ, techniki i termin przedkładania wyników pomiarów, o których mowa
w pkt 2, organowi właściwemu do wydania decyzji i wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się
odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.

5. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z
urzędu.

[6. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wywołuje skutki prawne po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym stała się ostateczna.]

7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku:

1) uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem hałasu z zakładu;

2) zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które
oddziałuje hałas z zakładu, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego;

3) zmiany obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu.

Art. 118.

1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i
ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Sporządzając mapę akustyczną, starosta uwzględnia informacje wynikające z map
akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1.

3. Mapa, o której mowa w ust. 1, powinna składać się z części opisowej i części graficznej.

4. Część opisowa powinna zawierać w szczególności:

1) charakterystykę obszaru podlegającego ocenie;

2) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu;

3) uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

4) metody wykorzystane do dokonania oceny;

5) zestawienie wyników badań;

6) identyfikację terenów zagrożonych hałasem;

7) liczbę ludności zagrożonej hałasem;

8) analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska;

9) wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.

5. Część graficzna powinna zawierać w szczególności:

1) mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł;

2) mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których
występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) mapę terenów zagrożonych hałasem;

4) mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o których mowa w ust. 4 pkt
9.

[6. Przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, na którym są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN i LN, o których mowa w
art. 113.]

<6. Przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, na którym są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN lub LN, o których mowa
w art. 113.>

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki odzwierciedlające
relacje między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym
oddziaływania hałasu na potrzeby sporządzania map akustycznych lub innych
dokumentów dotyczących oceny stanu akustycznego środowiska, kierując się potrzebą
ochrony zdrowia ludzi; przez efekt szkodliwy hałasu rozumie się skutki szkodliwe dla
zdrowia ludzi, a przez efekt uciążliwy hałasu - negatywne reakcje człowieka bez
zauważalnych szkodliwych skutków dla jego zdrowia.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, sposoby oceny stanu akustycznego
środowiska przy wykorzystaniu wskaźników odzwierciedlających relacje między
narażeniem na hałas a jego efektem szkodliwym lub uciążliwym, kierując się potrzebą
ochrony zdrowia ludzi.



- 63 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 120.

1. Starosta przekazuje, niezwłocznie po sporządzeniu, zarządowi województwa,
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu mapy akustyczne, o których mowa w art. 118.

2. Starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska program ochrony
środowiska przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu przez radę powiatu.

<3. Marszałek województwa przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska program ochrony środowiska przed hałasem niezwłocznie po
uchwaleniu programu przez sejmik województwa.>

[Art. 122a.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne,
które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o
napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi,
radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których
równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;

2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym
zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile
zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których
źródłem jest instalacja lub urządzenie.]

<Art. 122a.
1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola

elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub
instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi,
emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o
częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia,

w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub
urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól
elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.

2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje się wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu.>

[Art. 124.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr
zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
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poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń
dotyczących:

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) miejsc dostępnych dla ludności.]

<Art. 124.
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie,

rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z
wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) miejsc dostępnych dla ludności.

2. Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem
miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia
sprzętu technicznego.>

Art. 135.

[1. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy
porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to
dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar
ograniczonego użytkowania.

2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub innych
obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie
przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.]

<1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy
porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków,
składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska,
linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

 2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dla
zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest
kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze
uchwały.>
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3. Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych
w ust. 2, tworzy rada powiatu w drodze uchwały.

3a. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania,
określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania
techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów wynikające z
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej
albo przeglądu ekologicznego.

3b.  Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez
właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na
którym konieczne jest utworzenie tego obszaru; nie dotyczy to przedsięwzięć
polegających na budowie drogi krajowej.

4. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed utworzeniem tego obszaru nie
wydaje się pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie rozpoczyna się
jego użytkowania, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, z zastrzeżeniem
ust. 5. Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego
zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę.

5. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z
2008 r. Nr 54, poz. 326) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie
analizy porealizacyjnej z uwględnieniem dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nakłada się obowiązek
sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do
użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do
użytkowania.

5a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę dokumentacji
niezbędnej do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, sposoby ograniczenia użytkowania terenu w obszarach
ograniczonego użytkowania oraz rodzaje rekompensaty dla właścicieli nieruchomości
położonych w obszarach ograniczonego użytkowania.

5b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5a, minister właściwy do spraw
transportu uwzględnia przeznaczenie terenów położonych w obszarach ograniczonego
użytkowania oraz słuszny interes właścicieli nieruchomości położonych w tych
obszarach.

6. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających
pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na
budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie
rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania
najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu
poza terenem zakładu.

[Art. 136d.

1. Strefę przemysłową tworzy, w drodze rozporządzenia, wojewoda w porozumieniu z
państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
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2. Rozporządzenie o utworzeniu strefy przemysłowej określa:

1) granice i obszar strefy przemysłowej;

2) rodzaje działalności, których prowadzenie jest dopuszczalne na terenie strefy
przemysłowej z uwagi na możliwość występowania przekroczeń standardów jakości
środowiska lub przekroczeń wartości odniesienia, o których mowa w art. 222.

3. Rozporządzenie o utworzeniu strefy przemysłowej może określać:
1) niektóre standardy jakości środowiska lub wartości odniesienia, o których mowa w

art. 222, których przekraczanie na terenie strefy przemysłowej jest dozwolone;

2) warunki prowadzenia działalności na terenie strefy przemysłowej istotne z punktu
widzenia nieprzekraczania standardów jakości środowiska lub wartości odniesienia,
o których mowa w art. 222, poza jej terenem oraz z uwagi na ochronę życia lub
zdrowia ludzi, w szczególności wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy.]

< Art. 136d. 1. Strefę przemysłową tworzy, w drodze uchwały, sejmik województwa.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z państwowym

wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.

3. Uchwała o utworzeniu strefy przemysłowej określa:
1) granice i obszar strefy przemysłowej;
2) rodzaje działalności, których prowadzenie jest dopuszczalne na terenie strefy

przemysłowej z uwagi na możliwość występowania przekroczeń standardów
jakości środowiska lub przekroczeń wartości odniesienia, o których mowa
w art. 222.

4. Uchwała o utworzeniu strefy przemysłowej może określać:
1) niektóre standardy jakości środowiska lub wartości odniesienia, o których

mowa w art. 222, których przekraczanie na terenie strefy przemysłowej jest
dozwolone;

2) warunki prowadzenia działalności na terenie strefy przemysłowej istotne z
punktu widzenia nieprzekraczania standardów jakości środowiska lub wartości
odniesienia, o których mowa w art. 222, poza jej terenem oraz z uwagi na
ochronę życia lub zdrowia ludzi, w szczególności wymagań norm
bezpieczeństwa i higieny pracy.>

Art. 152.

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na
środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
świadczonych usług;

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5) wielkość i rodzaj emisji;

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
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7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami.

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia
przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do
przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już
ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od
dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany przedłożyć organowi
właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji;

2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6.

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia
rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych, o
których mowa w ust. 2 pkt 2-6.

<7a. Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 6, prowadzący
instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól
elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu.>

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na
wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których
mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji,
uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego
oddziaływania instalacji na środowisko.

Art. 154.

1. Organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie
ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

[2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepis art. 188 ust. 2 stosuje się odpowiednio.]

<2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 188 stosuje się odpowiednio.>
3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z

urzędu.

Art. 179.

1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych
obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu
może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
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2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, drogi, linie
kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie map
akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami z
uwzględnieniem cech obiektów, o których mowa w art. 176 ust. 3.

2a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, można zróżnicować terminy zaliczenia
dróg, linii kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie na środowisko, z uwzględnieniem sporządzania w pierwszej
kolejności map akustycznych dla obiektów o bardziej negatywnym oddziaływaniu
akustycznym.

2b. Mapę akustyczną sporządza się, wykorzystując najnowsze wyniki pomiarów hałasu
przeprowadzanych na podstawie art. 175 oraz inne dane.

3. Mapę akustyczną sporządza się we fragmentach obejmujących obiekty na obszarach
poszczególnych powiatów; do fragmentów mapy akustycznej stosuje się odpowiednio
art. 118 ust. 3-5.

4. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem przedkłada, niezwłocznie po
wykonaniu:

[1) fragment mapy akustycznej obejmującej określony powiat - właściwemu wojewodzie
i staroście;]

<1) fragment mapy akustycznej obejmującej określony powiat – właściwemu
marszałkowi województwa i staroście.>

2) fragment mapy akustycznej obejmującej określone województwo - właściwemu
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

5. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany sporządzić po raz
pierwszy mapę akustyczną terenu w terminie 1 roku od dnia, w którym zostały one
zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach.

Art. 181.

1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:

1) zintegrowanego;

2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

4) na wytwarzanie odpadów;

5) (uchylony);

6) (uchylony).

[1a. Organ ochrony środowiska, wydając jedno z pozwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,
na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje
położone na obszarze swojej właściwości.]

<1a. Organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć
jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości.>

2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy - Prawo
wodne, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się
odpowiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust. 2 i art. 198.

Art. 185.

1. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w
związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania,
władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.

2. W postępowaniu o wydanie pozwolenia nie stosuje się art. 31 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

<2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniu o wydanie pozwolenia
zintegrowanego oraz decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej
istotnej zmiany instalacji; w tym przypadku stosuje się przepisy art. 45 ustawy z
dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.>

3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż prowadzący
instalację stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 193.

1. Pozwolenie wygasa:

1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

2) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, z
zastrzeżeniem art. 190 ust. 1-3, lub z innych powodów pozwolenie stało się
bezprzedmiotowe;

3) na wniosek prowadzącego instalację;
4) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w

terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;

5) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez
dwa lata;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4.

1a. (uchylony).

1b. W przypadku, o którym mowa w art. 191a, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący
instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od
określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja.

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenie wodnoprawne na
pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia
zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien
uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie
zintegrowane przed tym terminem.

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie
pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

[4. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący
instalację uzyska nowe pozwolenie oraz jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i
obowiązków, o którym mowa w art. 190 ust. 1-3.]
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<4. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący
instalację uzyska nowe pozwolenie.>

<5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym
mowa w art. 190, albo nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie spółek
handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych albo
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), albo na podstawie innych przepisów.>

Art. 202.

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji
na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

[2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza z instalacji, niezależnie od tego, czy wymagane byłoby dla
niej, zgodnie z ustawą, uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza; przepisu art. 224 ust. 3 nie stosuje się.]

<2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się dopuszczalną wielkość emisji gazów lub
pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji, niezależnie od tego, czy wymagane
byłoby dla niej, zgodnie z ustawą, uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza; przepisu art. 224 ust. 3 nie stosuje się w przypadku
instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.>

2a. W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub
pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) w sposób niezorganizowany z instalacji, do których nie stosuje się przepisów w
sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do
powietrza;

2) z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;

3) z wentylacji grawitacyjnej.

3. (uchylony).

4. W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania
z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od
tego, czy dla instalacji wymagane byłoby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie
pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

5. (uchylony).

6. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach określonych w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub
podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej
pozwolenia zintegrowanego.

7. W przypadku pozwolenia zintegrowanego nie stosuje się art. 107 § 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Art. 208.

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone
dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz, jeżeli
wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji -
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wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
1) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c) proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu
powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym
oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a
także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi
wariantami,

d) proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą
wprowadzane do wód lub do ziemi,

e) proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o
których mowa w art. 202 ust. 6,

f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków
awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,

g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w
art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań;

3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie
warianty istnieją.

2a. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, proponowane poziomy hałasu poza
zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu
do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

2b. Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184
ust. 2 pkt 15, zawiera:

1) wskazanie i opis proponowanych działań;

2) harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku
planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest
wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne
oraz terminów realizacji tych etapów;

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań;

4) plan finansowania poszczególnych działań;

5) wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających
proponowany harmonogram realizacji działań.

3. Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach.

4. Do wniosku dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;

2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych[.]<,>
<3) kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, jeżeli została wydana.>

5. (uchylony).

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych
poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien
zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
sposobów korzystania z nich; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie
przeglądu ekologicznego, chyba że obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 426 ust. 4
pkt 2.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, powinna być załączona także poświadczona przez
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na
którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Art. 211.

1. Pozwolenie zintegrowane powinno spełniać wymagania określone dla pozwoleń, o
których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

2. Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji
wymagającej pozwolenia zintegrowanego:

1) rodzaj prowadzonej działalności;

2) sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;

3) sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko;

3a) wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza
zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do
rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, oraz rozkład czasu pracy
źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;

3b) ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;

3c) ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202
ust. 6;

4) sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg
informowania o wystąpieniu awarii, jeżeli nie dotyczy to zakładów, o których mowa
w art. 248 ust. 1;

5) sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym
sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku
prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane;

6) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

2a. Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań
w okresie, na jaki ma być wydane pozwolenie, określając w pozwoleniu warunki, o
których mowa w art. 188 ust. 3 pkt 3, ustala się harmonogram realizacji działań w okresie
obowiązywania pozwolenia; w przypadku konieczności realizacji określonego działania
w okresie dłuższym niż rok w pozwoleniu określa się etapy tego działania w okresach nie
dłuższych niż roczne oraz terminy realizacji tych etapów.



- 73 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. W pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania dla instalacji, jeśli
jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

[3a. Pozwolenie zintegrowane wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem
ochrony środowiska, chyba że organem wydającym to pozwolenie jest wojewoda.]

3b. Organ właściwy do wydania pozwolenia, na wniosek prowadzącego istniejącą instalację
wymagającą pozwolenia zintegrowanego, może nie uwzględnić, przy ustalaniu
warunków pozwolenia, wymogów wynikających z najlepszej dostępnej techniki, których
wprowadzenie wymagałoby zmian technicznych instalacji, pod warunkiem że:

1) eksploatacja instalacji nie narusza wymogów określonych w art. 141 i 144 oraz

2) instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji nie później niż do dnia 30 października
2007 r.

3c. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, w pozwoleniu zintegrowanym stwierdza
się konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

3d. Pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ust. 3c, wywołuje skutki prawne od dnia
wejścia w życie uchwały rady powiatu albo rozporządzenia wojewody o utworzeniu
obszaru ograniczonego użytkowania.

4. Organ właściwy do wydania pozwolenia przedkłada niezwłocznie ministrowi
właściwemu do spraw środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1,
kopię wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz zapis pozwolenia w wersji
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Art. 212.

[1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie
pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, a także analizuje
wnioski i wydane pozwolenia z punktu widzenia spełnienia wymagań wynikających z
najlepszych dostępnych technik, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 206 ust. 2.]

<1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie
pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych.>

2. Minister właściwy do spraw środowiska lub podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1,
może zwrócić się do starosty o udzielenie informacji lub udostępnienie innych niż
wskazane w ust. 1 dokumentów związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych;
uprawnienie to przysługuje podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, także w
stosunku do marszałka województwa.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania przez starostę
pozwoleń zintegrowanych minister właściwy do spraw środowiska kieruje wystąpienie,
którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w
przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego.

4. W przypadku skierowania wystąpienia, o którym mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu
do spraw środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i
postępowaniu przed sądem administracyjnym.

5. Podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informacje mogące stanowić podstawę do podjęcia przez ministra działań w
celu wyeliminowania nieprawidłowości przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych.
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[Art. 218.

Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia
zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji.]

<Art. 218.
Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest
wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego
dotyczącej istotnej zmiany instalacji.>

[Art. 219.

W razie możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku nowej lub
istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego przepisy
art. 58-70 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 219.
W razie możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w
przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 5 września
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z tym że przez
dokumentację, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się część
wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego
terytorium może oddziaływać instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia,
ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.>

Art. 236d.

1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych
danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki
inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.

[3. Karę pieniężną wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w
ust. 1, stała się ostateczna.

4. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.]

<3. Karę pieniężną wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której
mowa w ust. 1 i 2, stała się ostateczna.
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4. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.>

Art. 238.

[Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, powinien zawierać:]
<Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinien
zawierać:>

1) opis obejmujący:

a) rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie
technicznym,

b) powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,

c) rodzaj technologii,

d) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji
obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,

e) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji
zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,

f) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji
obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie
przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy o
uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;

2) określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

3) opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na
środowisko;

4) porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o
których mowa w art. 143;

5) wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
sposobów korzystania z nich;

6) zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w
przeglądzie;

7) nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.

[Art. 240.

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z funkcjonowania
instalacji, która nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
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środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, organ właściwy do nałożenia obowiązku
sporządzenia przeglądu określa, które z wymagań wymienionych w art. 238 należy spełnić,
sporządzając przegląd ekologiczny.]

<Art. 240.
Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z funkcjonowania
instalacji, która nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do
nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego określa, które z wymagań
wymienionych w art. 238 należy spełnić, sporządzając przegląd.>

Art. 260.

1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej
opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

2. Plany operacyjno-ratownicze zawierają w szczególności:

1) zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i
środowiska;

2) propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami
awarii przemysłowej;

[3) informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o
działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej,
przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej,
wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta;]

<3) informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach
zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia
awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom
Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście,
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;>

4) wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia
środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe -
określenie zabiegów, których celem jest rekultywacja;

5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem
Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny
odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:

1) forma sporządzenia planów;

2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone, ocenione i ustalone;

3) zakres terytorialny planów.
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Art. 281.

1. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar
pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują
marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

<1a. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczących ustalania opłaty
prolongacyjnej.>

2. Do ponoszenia opłat, o których mowa w art. 276 ust. 1, w części, w jakiej przewyższają
one kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku,
gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczących odroczenia
terminu płatności należności oraz umarzania zaległych zobowiązań i odsetek za zwłokę,
chyba że przepisy działu IV stanowią inaczej.

3. Do ponoszenia administracyjnych kar pieniężnych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczących terminu płatności należności,
odroczenia tego terminu, zaniechania ustalenia zobowiązania, zaniechania poboru
należności oraz umarzania zaległych zobowiązań i odsetek za zwłokę, chyba że przepisy
działu IV stanowią inaczej; termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14
dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

Art. 292.

[Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500 % w przypadku braku
wymaganego pozwolenia na:]

<W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska
ponosi opłaty podwyższone o 500 % za:>

1) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;

2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Art. 365.

[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie
instalacji:

1) eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego;

2) eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego przez okres
przekraczający 6 miesięcy.]

<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji,
użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia
zintegrowanego.>

2. [W odniesieniu do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego,
zespołu obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji:] <W odniesieniu
do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu
obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5
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września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji:>

1) oddanie do użytkowania, jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska, o
których mowa w art. 76;

2) użytkowanie w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania wynikających z mocy
prawa standardów emisyjnych albo określonych w pozwoleniu warunków emisji w
okresie 30 dni od zakończenia rozruchu;

3) użytkowanie, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż
przy oddawaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony
środowiska, o których mowa w art. 76, i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie
dopełnił obowiązku poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
o fakcie oddawania do eksploatacji instalacji lub obiektów.

Art. 367.

1. W razie:

1) wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do
środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,

2) naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej
wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia<,>

<3) niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub
eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu >

wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji,
użytkowanie instalacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może
na wniosek prowadzącego instalację, w drodze decyzji, ustalić termin usunięcia
naruszenia.

3. W razie nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie wojewódzki inspektor ochrony
środowiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 3, określa się termin wstrzymania użytkowania
instalacji, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia
użytkowania.

5. W przypadku przekroczenia warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 376.

Organami ochrony środowiska, z zastrzeżeniem art. 377, są:
1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta;

2) starosta;

2a) sejmik województwa;

2b) marszałek województwa;

3) wojewoda;

4) minister właściwy do spraw środowiska[.]<;>
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<5) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
6) regionalny dyrektor ochrony środowiska.>

Art. 378.

[1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 2
pkt 1, art. 51 ust. 3 pkt 1, art. 115a ust. 1, art. 149, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust.
1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1 i 3, jest starosta.

2. Wojewoda jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.]

<1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a
ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art.
237 i art. 362 ust. 1-3, jest starosta.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i
zdarzeń na terenach zamkniętych.>

[2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja,
która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko jest obowiązkowe;

2) przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest
obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska, o których mowa w ust. 1 i 2,
stosuje się odpowiednio przepis art. 46 ust. 2a.]

<2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana

instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż
wymienione w pkt 1.

2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane
technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną
instalację.>

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące
przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1;

2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150;

3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1.
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[4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 49
ust. 5 pkt 1, art. 89 ust. 1a, art. 91 ust. 1, 3-5, 8 i 9, art. 92a ust. 1-3, art. 93 ust. 1, art. 94
ust. 2-2b, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7, art.
395 ust. 4, art. 396 ust. 1, 2, 3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 397 ust. 2, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428
ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441
ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.]

<4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 91 ust. 1, 3 i 4,
art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art.
162 ust. 3, 6 i 7, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust.
3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu
administracji rządowej.>

[Rozdział 3

Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko

Art. 394.

Tworzy się Krajową Komisję do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz
wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Art. 395.

1. Krajowa Komisja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwana dalej "Krajową
Komisją", jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw
środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego Krajowej Komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza i
członków Krajowej Komisji, w liczbie od 40 do 60, powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji
ekologicznych.

3. Do zadań Krajowej Komisji należy w szczególności:

1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra właściwego do spraw
środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI lub
tytułu III działu V;

2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz
przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i
programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen
oddziaływania na środowisko;

4) współpraca z komisjami, o których mowa w art. 396 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może, na wniosek marszałka województwa,
zwrócić się do Krajowej Komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu
I działu VI lub tytułu III działu V do kompetencji marszałka województwa.

Art. 396.

1. Wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane dalej
"wojewódzkimi komisjami", są organami opiniodawczo-doradczymi marszałków
województw w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego wojewódzkiej komisji, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i
członków komisji, w liczbie od 20 do 40, powołuje i odwołuje marszałek województwa w
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porozumieniu z wojewodą spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji
ekologicznych.

3. Do zadań wojewódzkich komisji należy w szczególności:

1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez marszałka województwa w
związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI lub tytułu III działu
V;

2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych w
zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

3) współpraca z Krajową Komisją i innymi wojewódzkimi komisjami.

4. Marszałek województwa może, na wniosek starosty, zwrócić się do wojewódzkiej komisji
o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI lub tytułu III działu V
do kompetencji starosty.

5. Dwóch lub więcej marszałków województw może powołać wspólną wojewódzką komisję.
Art. 397.

1. Wydatki związane z działalnością Krajowej Komisji pokrywane są z części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

2. Obsługę biurową Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji zapewnia odpowiednio
minister właściwy do spraw środowiska albo marszałek województwa.

Art. 398.

Członkom Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji oraz zapraszanym na posiedzenie
specjalistom zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym
udział w posiedzeniu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach
określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności
przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Art. 399.

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz wojewódzkich komisji.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1) organizacja komisji;

2) tryb działania komisji.]

Art. 413.

1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy 10 osób, a rady nadzorcze wojewódzkich
funduszy - 7 osób.

2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia,
minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady dwóch
przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz przedstawiciela organizacji ekologicznych zgłoszonego przez te
organizacje i cieszącego się poparciem największej ich liczby.

2a. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na
przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu,
wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.
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2b. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2a, w formie
pisemnej.

3. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy do
spraw środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli.

4. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw środowiska.

5. W skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzą:
[1) dyrektor albo wicedyrektor wydziału do spraw ochrony środowiska urzędu

wojewódzkiego albo wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo jego zastępca;

2) przewodniczący wojewódzkiej rady ochrony przyrody albo jego zastępca albo
przewodniczący wojewódzkiej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
albo jego zastępca;]

<1) regionalny dyrektor ochrony środowiska albo jego zastępca, będący
regionalnym konserwatorem przyrody albo wojewódzki inspektor ochrony
środowiska albo jego zastępca;

2) przewodniczący regionalnej rady ochrony przyrody albo jego zastępca albo
przewodniczący regionalnej komisji do spraw ocen oddziaływania na
środowisko albo jego zastępca;>

3) przewodniczący właściwej komisji do spraw środowiska sejmiku województwa albo
jego zastępca;

4) dyrektor albo wicedyrektor departamentu do spraw ochrony środowiska urzędu
marszałkowskiego;

5) przedstawiciel organizacji ekologicznej zgłoszony przez organizacje działające i
posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się
poparciem największej ich liczby;

6) przedstawiciel samorządu gospodarczego wybrany przez sejmik województwa
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;

7) przewodniczący rady wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska
spośród pracowników Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw środowiska.

5a. Marszałek województwa ogłasza, w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela
organizacji ekologicznych w radzie nadzorczej wojewódzkiego funduszu, wskazując
jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.

5b. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5a, w formie
pisemnej.

6. Członków rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu, uwzględniając stanowisko
podmiotów, o których mowa w ust. 5, powołuje i odwołuje sejmik województwa, z
zastrzeżeniem ust. 6a.

[6a. Wojewoda odwołuje członków rady nadzorczej, jeżeli przestali oni pełnić funkcje, o
których mowa w ust. 5 pkt 1-4.]

<6a. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków rady nadzorczej,
jeżeli przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4.>

7. (uchylony).
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8. (uchylony).

Art. 423.

[1. O ustalenie programu dostosowawczego może ubiegać się prowadzący istniejącą
instalację, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać
na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, objętą obowiązkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, należącą do grup wskazanych na podstawie art. 425.]

<1. O ustalenie programu dostosowawczego może ubiegać się prowadzący istniejącą
instalację, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, objętą
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, należącą do rodzajów instalacji
wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 425.>

2. Przez instalacje istniejące rozumie się instalacje, których eksploatację rozpoczęto przed
dniem wejścia w życie ustawy.

3. Prowadzący instalację może ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego, jeżeli:

1) realizuje przedsięwzięcia zapewniające spełnienie przez instalację wymagań
wynikających z najlepszych dostępnych technik oraz usunięcie szkód w środowisku
spowodowanych przez eksploatację instalacji;

2) eksploatacja prowadzonej przez niego instalacji nie powoduje pogorszenia stanu
środowiska w znacznych rozmiarach, a w szczególności nie zagraża życiu lub
zdrowiu ludzi.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr
88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865)

Art. 14.

1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad,
o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania
określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki
odpadami.

2. Plany gospodarki odpadami określają:
1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom
odzysku lub unieszkodliwiania,

b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
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c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,

d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami;

2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami;

4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania
odpadami;

5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji;

6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami,
zawierające następujące elementy:

a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do
zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania
nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych
w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska;

7) system gospodarowania odpadami;

8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

3. Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

4. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra
właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej.

<4a. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ...,
poz. ...), przy opracowywaniu krajowego planu gospodarki odpadami.>

5. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami
opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy.

6. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część
odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie środowiska.

7. Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

1) projekt planu krajowego - przez zarządy województw;

2) projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska,
organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym z ochroną wód - przez
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w zakresie
związanym z portami i wodami morskimi - przez dyrektora właściwego urzędu
morskiego;

3) projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy
wykonawcze gmin z terenu powiatu;

4) projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
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8. Organy, o których mowa w ust. 7, udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię
pozytywną.

9. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, plan
gospodarki odpadami obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego. Projekt planu
jest opiniowany przez zarząd województwa.

10. Dla obszaru miasta stołecznego Warszawy zarząd powiatu warszawskiego opracowuje
projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania planu powiatowego i
gminnego, który jest opiniowany przez zarząd województwa mazowieckiego oraz organy
wykonawcze gmin z terenu powiatu warszawskiego; plan ten uchwala rada powiatu
warszawskiego.

11. Organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą
opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania
gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy
województw i powiatów, na których terenie położone są gminy.

12. Zarządy powiatów, będących członkami związków powiatów, mogą opracować jeden
projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania powiatowego planu
gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw, na
terenie których położone są powiaty oraz organy wykonawcze gmin z terenu tych
powiatów.

12a. Projekty planów, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4 i ust. 10-12, podlegają zaopiniowaniu
przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

12b. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat
kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany
dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowują:

1) minister właściwy do spraw środowiska - z realizacji planu krajowego;

2) zarząd województwa - z realizacji planu wojewódzkiego;

3) zarząd powiatu - z realizacji planu powiatowego;

4) organ wykonawczy gminy - z realizacji planu gminnego.

13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:

1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie
do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego;

2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do
dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego;

3) zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu
do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu
sprawozdawczego;

4) minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów w terminie do
dnia 31 grudnia po upływie okresu sprawozdawczego.

14. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.
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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
późn. zm.)

Art. 4.

1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;

2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji
rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;

3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jako organ administracji
rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej;

4) wojewoda;

5) organy jednostek samorządu terytorialnego.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej składa Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej, co dwa lata, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o gospodarowaniu
wodami dotyczącą:

1) stanu zasobów wodnych państwa;

2) stanu wykorzystywania zasobów wodnych;

3) realizowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;

4) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych i realizacji umów w tym
zakresie;

5) utrzymywania wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych;

6) prowadzonych inwestycji;

7) stanu ochrony ludności i mienia przed powodzią lub suszą.
[3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w sprawach określonych
ustawą.]

<3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu wyższego
stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do
marszałków województw i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
w sprawach określonych ustawą.>

<3a. Przepisów ust. 3 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 72 ust. 3, art.
74b ust. 1 i 4, art. 74c, art. 85 ust. 3, art. 86 ust. 1 i art. 164 ust. 9 ustawy.>

[4. Do właściwego wojewody wnosi się odwołania od decyzji wydanych przez starostę
realizującego:

1) zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie;

2) kompetencje organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego.]

<4. Właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej pełni funkcję organu
wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
stosunku do starostów realizujących:

1) zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie;
2) kompetencje organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego.>
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<4a. Odwołania od decyzji starostów realizujących zadania, o których mowa w ust. 4,
wnosi się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego
obszarze właściwości następuje szczególne korzystanie z wód lub są podejmowane
czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego albo czynności wymagające
decyzji starosty w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.>

[5. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 140 ust. 2,
są zadaniami z zakresu administracji rządowej.]

<5. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2, art. 140
ust. 2 i art. 186 ust. 3, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.>

Art. 4a.

W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony
zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
strategia rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi;

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania
przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć
wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi;

[3) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717, z późn. zm.) oraz decyzja o warunkach zabudowy - dla przedsięwzięć
wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem
właściwym jest wojewoda.]

<3) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy w
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) – dla przedsięwzięć
wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego
organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej.>

Art. 43.

1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000 powinny być
wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone
oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych.

2. Aglomeracja oznacza teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są
wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego równoważnego mieszkańca
rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako
wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu
na dobę.

[2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, po zasięgnięciu opinii
zainteresowanych gmin i zarządu województwa, wojewoda w drodze aktu prawa
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miejscowego; jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w 2 lub więcej
województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest wojewoda tego województwa,
na którego terenie znajdować się będzie największa część aglomeracji.]

<2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin,
sejmik województwa w drodze uchwały; jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny
położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji
jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa
część aglomeracji.>

3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część stanowi
wykaz aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w
zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych sporządza minister właściwy
do spraw środowiska, a zatwierdza Rada Ministrów.

3a. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określi dla przedsięwzięć, o
których mowa w ust. 3, w szczególności:

1) zakres rzeczowo-finansowy;

2) termin zakończenia.

3b. [Wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, nie
później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające:] <Marszałek
województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie,
nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające:>

1) wykaz aglomeracji,

2) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalnie ścieków komunalnych,

3) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych,

4) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych
w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z
tymi osadami

z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

[3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada wojewodzie corocznie, nie później niż
do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.]

<3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa
corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b,
za rok ubiegły.>

4. Minister właściwy do spraw środowiska przedkłada co dwa lata Radzie Ministrów
sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

4a. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
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4b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4a, minister uwzględni koszty rozwoju i
eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz gęstość zaludnienia.

4c. Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne
aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata.

4d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza, w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", krajowy program
oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego aktualizacje.

5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają obowiązku gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Art. 70.

1. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia
zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych
przed powodziami.

2. Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od
ich funkcji i parametrów.

3. Ewidencję wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów prowadzi marszałek województwa; ewidencja jest
udostępniana do wglądu nieodpłatnie.

[3a. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa
się na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, regulujących zasady
dostępu do informacji o środowisku naturalnym i jego ochronie.]

<3a. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie
odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ...,
poz. ...).>

4. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń melioracji wodnych,
podstawowych i szczegółowych, należy kierować się potrzebą zachowania
zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych.

[Art. 85a.

Decyzje, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 3 i art. 85 ust. 4, wymagają uzgodnienia z
wojewodą.]

<Art. 85a.
Decyzje, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 3 i art. 85 ust. 4, wymagają uzgodnienia z
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.>

Art. 119.

1. Program wodno-środowiskowy kraju Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
opracowuje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz
ministrem właściwym do spraw środowiska.
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<1a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracowując program wodno-
środowiskowy kraju, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w
trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.>

2. W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych,
w toku opracowywania programu wodno-środowiskowego kraju, że realizacja celów
środowiskowych jest zagrożona:

1) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podejmuje działania, o których
mowa w art. 113a ust. 6 pkt 1 i 3;

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje działania, o których mowa w art.
113a ust. 6 pkt 2.

3. Rada Ministrów zatwierdza i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" plany, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a i 2, sporządzane i
aktualizowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

<3a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, sporządzając lub aktualizując
plan, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2, zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.>

4. Dokumentacje planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1-6, sporządza Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

5. Dokumentacje, o których mowa w art. 113 ust. 3, oraz wykazy, o których mowa w art.
113 ust. 4, sporządza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

6. Plany, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, sporządza dyrektor regionalnego zarządu, a
zatwierdza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

<6a. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, sporządzając lub aktualizując
plan, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.>

7. [Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów
środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej podaje do publicznej wiadomości przy pomocy dostępnych środków
technicznych, w celu zgłaszania uwag:]

<7. Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów
środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu
planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości, w trybie określonych
w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w celu zgłaszania uwag:>
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1) harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planu, w tym
zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji, co najmniej na 3
lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan;

2) przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru
dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan;

3) kopię projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na
rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan.

[8. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej materiałów
źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza odbywa się na uzasadniony wniosek zainteresowanego.]

<8. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej materiałów
źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza odbywa się na zasadach i w trybie określonych w
ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.>

9. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o których
mowa w ust. 7, zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach.

[Art. 120.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, w
drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu, po ich uzgodnieniu z
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym
mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a.]

<Art. 120.
1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód

zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a.

2. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, ustalając warunki korzystania
z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni, o których mowa
w art. 113 ust. 1 pkt 4 i 5, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i
w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.>

Art. 134.

1. Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i
obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska.

<3. Do przejęcia praw i obowiązków, wynikających z pozwolenia na wprowadzanie do
urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków
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przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.>

Art. 140.

[1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2,
jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.]

<1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji
rządowej.>

2. Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:

[1) jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub
eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub
instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy - Prawo
ochrony środowiska;]

<1) jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub
eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami
lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska,>

1a) o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania
urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących, będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko jest wymagane;

2) na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią;
3) na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;

4) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

5) o których mowa w art. 122 ust. 2;

5a) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych
materiałów;

5b) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z eksploatacji
instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1;

5c) wszystkie, o których mowa w art. 122, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest
organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;

5d) na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, jeżeli jest organem
właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów;

[6) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa się na
terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska.]

<2a. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń
wodnych odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wodnoprawne
wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

2b. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń
wodnych jest związane z przedsięwzięciem realizowanym w części na terenie
zamkniętym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
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ochrony środowiska, dla całego przedsięwzięcia pozwolenie wodnoprawne wydaje
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.>

3. Organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach
stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia
o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.

Art. 142.

Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami stanowią:
1) należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach
powierzchniowych;

2) opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3;

3) opłaty, o których mowa w art. 20 ust. 10;

4) opłaty, o których mowa w art. 155 ust. 4[.]<;>
<5) opłaty z umów, o których mowa w art. 217 ust. 6.>

Art. 186.

1. W sprawie naprawienia szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 droga
sądowa przysługuje po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust. 3.

2. Naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1, obejmuje pokrycie strat poniesionych przez
poszkodowanego.

[3. Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a
jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego - właściwy wojewoda,
ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest niezaskarżalna.]

<3. Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego, a jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego –
właściwy marszałek województwa, ustala wysokość odszkodowania w drodze
decyzji; decyzja jest niezaskarżalna.>

4. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; droga
sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez właściwy organ w
ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego.

5. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.):

Art. 11.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do sporządzania studium, kolejno:
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1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków
dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;

4) sporządza projekt studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania
przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o
których mowa w art. 48 ust. 1;

5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji
urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;

6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:

a) starosty powiatowego,

b) gmin sąsiednich,

c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa
państwa,

e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych,

g) właściwego organu administracji geologicznej,

h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów
ochrony uzdrowiskowej,

i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie
zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi[;]<,>

<j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;>
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego
wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do
publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje w tym czasie
dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia
zakończenia okresu wyłożenia studium;
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12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą
nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

Art. 17.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do sporządzania planu miejscowego kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
dnia upływu terminu ich składania;

4) sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z
uwzględnieniem art. 36;

6) uzyskuje opinie o projekcie planu:

a) gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-
architektonicznej,

b) wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem
objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym[;]<,>

<c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;>
7) uzgadnia projekt planu z:

a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich
zadań rządowych i samorządowych,

b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów
odrębnych,

d) właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów
przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na
ruch drogowy lub samą drogę,

e) właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa
państwa,

f) dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

g) właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych,

h) właściwym organem administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych,
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i) ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania
obszarów ochrony uzdrowiskowej;

8) uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne;

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego
wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej
21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie
planu rozwiązaniami;

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia planu;

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
dnia upływu terminu ich składania;

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag,
o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych
uwag, o których mowa w pkt 11.

Art. 51.

1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w
odniesieniu do:

1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz
albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz
albo prezydent miasta;

[3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda;]

<3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor
ochrony środowiska;>

4) (uchylony).

2. W przypadku niewydania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w terminie 2
miesięcy od dnia złożenia wniosku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim wojewoda wzywa wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta do jej wydania w wyznaczonym terminie, a po jego
bezskutecznym upływie wydaje decyzję i kosztami jej wydania obciąża gminę.

3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu,
na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi
wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

Art. 53.
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1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony
zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje
się.

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z
przepisów odrębnych;

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z:

1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi
przepisami;

2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów
objętych ochroną konserwatorską;

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;

5) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz
melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i
leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach
parku i jego otuliny;

[8) wojewodą - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych
ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;]

<8) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż
wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o
ochronie przyrody;>

9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa
drogowego;

10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych
albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na
ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o
której mowa w art. 88 ust. 1;

[11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla przedsięwzięć
wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem
właściwym jest wojewoda.]



- 98 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<11) z dyrektorem regionalnym zarządu gospodarki wodnej – dla przedsięwzięć
wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego
organem właściwym jest dyrektor regionalny gospodarki wodnej;>

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji
na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących
realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48,
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono
miejscowego planu albo nie ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z
tymi zadaniami, decyzję wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia.

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego,
jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH
PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG
PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.)

Art. 11a.

1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

2. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej
województw, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda,
na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości
przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej.

3. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

<4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po
uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 5 września 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr ..., poz.
...)>

Art. 11d.

1. [Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera:]
<Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera
w szczególności:>

1) mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące
uzbrojenie terenu;

2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z
odrębnymi przepisami;

4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;

6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;

7) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na
terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;

8) opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi
przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

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

d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu
do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego
zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu
do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w
zarządzie Lasów Państwowych,
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f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego
zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o
wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego,
odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W sprawach dotyczących
wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Dla
ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych
nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy,
właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o
wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o
którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom, na których obszarze właściwości znajduje
się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń,
odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach
gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w
prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości
jest skuteczne.

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

1) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości;

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

7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w
odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg
powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie
wnioskodawcy.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie
żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
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10. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9, jest
nieważna.

Art. 11f.

1. [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera:] <Decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:>

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

2) określenie linii rozgraniczających teren;

3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury
współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;

4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

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

6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają
się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;

7) zatwierdzenie projektu budowlanego;

8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:

a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych,

b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

c) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów
budowlanych,

d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,

e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,

f) obowiązku przebudowy dróg innych kategorii,

g) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków,
o których mowa w lit. e i f,

h) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. e i f.

2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. g, przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr
261, poz. 2603, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w
drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym
oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach
internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o
wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze
nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, zawiadomienie to wysyła
się wojewodom, na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości
objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
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4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

5. Przepisu ust. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ drugiej instancji.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O KRAJOWYM SYSTEMIE EKOZARZĄDZANIA I
AUDYTU (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93,
poz. 621)

[Art. 2.

Krajowy system ekozarządzania i audytu, zwany dalej "systemem", tworzą:

1) minister właściwy do spraw środowiska;

2) wojewodowie;

3) Polskie Centrum Akredytacji;

4) Krajowa Rada Ekozarządzania.]

<Art. 2.
Krajowy system ekozarządzania i audytu, zwany dalej „systemem”, tworzą:

1) minister właściwy do spraw środowiska;
2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska;
4) Polskie Centrum Akredytacji;
5) Krajowa Rada Ekozarządzania.>

<Art. 2a.
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi politykę w zakresie rozwoju systemu
oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.>

UWAGA: użyte w art. 3 ust. 1, 4, 6 i 7a, art. 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 w
różnej liczbie i przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw środowiska”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska”;

UWAGA: użyte w art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 4 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 5
oraz art. 7 ust. 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „rejestr
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wojewódzki” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami „rejestr regionalny”;

UWAGA: użyty w art. 3 ust. 7a, art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w różnej
liczbie i przypadku wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w
odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony
środowiska”.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
późn. zm.)

Art. 13.

1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi
lub walorami krajobrazowymi.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.

3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze
rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i
otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu
przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Wojewoda, w drodze
rozporządzenia, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i po zasięgnięciu
opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody, może zmniejszyć lub zwiększyć obszar
rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości
przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany - zlikwidować rezerwat przyrody.

[4. Wojewoda, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar
rezerwatu przyrody, kierując się potrzebą ochrony przyrody.

5. Wojewoda ustala stawki opłat, o których mowa w ust. 4, przy czym opłata za jednorazowy
wstęp do rezerwatu nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie
budżetowej.]

<4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w
formie zarządzenia, może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar rezerwatu
przyrody, kierując się potrzebą ochrony przyrody.

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustala stawki opłat, o których mowa w ust.
4, przy czym opłata za jednorazowy wstęp do rezerwatu nie może przekraczać
kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.>

6. Opłaty, o których mowa w ust. 4, są przeznaczane na ochronę przyrody.
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Art. 17.

1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:

[1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);]

<1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr …, poz.
…);>

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;

9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;

10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony;

2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
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4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), zwanej dalej "inwestycją celu publicznego".

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania
na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku
krajobrazowego.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych,
jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na
wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz
wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego.

Art. 19.

1. Projekt planu ochrony sporządza dla:

1) parku narodowego - dyrektor parku narodowego;

2) rezerwatu przyrody - organ, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody lub po
uzgodnieniu z tym organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad
rezerwatem;

3) parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków
krajobrazowych.

<1a. Organ sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z
dnia 5 września 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.>

2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga:

1) zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin ustaleń dotyczących
infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania
gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do
nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.

[3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu
ochrony.]

<3. Przepisy ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany
planu ochrony.>

4. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga uzgodnienia z ministrem
właściwym do spraw środowiska.

5. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan
ochrony dla parku narodowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu
lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony
przyrody, uwzględniając konieczność dostosowania działań ochronnych do celów
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ochrony parku narodowego. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z
potrzeb ochrony przyrody.

[6. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody i
parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub
odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony
przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony
przyrody.]

<6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa
miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w
terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego
ustanowienia, jeżeli projekt jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony
może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.>

<6a. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla parku
krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub
odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt jest niezgodny z celami ochrony
przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony
przyrody.>

[7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody położonego na terenie kilku województw
ustanawia wojewoda, na którego terenie znajduje się największa powierzchnia tego
rezerwatu, w porozumieniu z pozostałymi wojewodami.]

<7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody położonego na terenie kilku województw
ustanawia regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego terenie znajduje się
największa powierzchnia tego rezerwatu, w porozumieniu z pozostałymi
regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.>

8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw
ustanawia wojewoda właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu z
pozostałymi wojewodami.

Art. 24.

1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną,
leśną, rybacką i łowiecką;

[2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;]

<2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;>

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych;

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów
klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego.

UWAGA: użyte w art. 27 ust. 1, w art. 31, w art. 32 ust. 1, w art. 38, w art. 57 ust. 1, w
art. 58 ust. 1 i 2, w art. 67 ust. 1, w art. 68 ust. 1, w art. 74 ust. 1, w art. 75
ust. 1, 4 i 5, w art. 77 ust. 2, 10, 11 i 13, w art. 111 ust. 1, w art. 113 ust. 1 i
4 oraz w art. 121 ust. 2, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „minister
właściwy do spraw środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami „Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska”;

UWAGA: użyty w art. 32 ust. 3, w art. 35 ust. 3, w art. 36 ust. 3, w art. 58 ust. 1, w art.
60 ust. 3 i 5, w art. 63 ust. 8 i 9, w art. 68 ust. 1 pkt 5, w art. 75 ust. 5, w art.
76 ust. 3, w art. 77 ust. 1-3 i 10, w art. 114 ust. 1 i 2, w art. 118 ust. 1, w art.
122 ust. 1-3, w art. 126 ust. 3-5 i 6 pkt 2 lit. b oraz w art. 131 pkt 8 i 11, w
różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w
odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony
środowiska”;

Art. 60.

1. Organy ochrony przyrody podejmują działania w celu ratowania zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc, eliminowaniu przyczyn ich
zagrożenia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz tworzeniu warunków do ich
rozmnażania.

[2. Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w środowisku zagrażają lub mogą zagrażać
roślinom, zwierzętom lub grzybom objętych ochroną gatunkową, wojewoda, a na
obszarach morskich minister właściwy do spraw środowiska, jest obowiązany, po
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zasięgnięciu opinii właściwej wojewódzkiej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub
właściciela terenu, podjąć działania w celu zapewnienia trwałego zachowania gatunku,
jego siedliska lub ostoi, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy
stanu ochrony jego siedliska lub ostoi.]

<2. Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w środowisku zagrażają lub mogą
zagrażać roślinom, zwierzętom lub grzybom objętym ochroną gatunkową,
regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii właściwej
regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela terenu, podjąć
działania w celu zapewnienia trwałego zachowania gatunku, jego siedliska lub ostoi,
eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy stanu ochrony jego
siedliska lub ostoi.>

3. Wojewoda może ustalać i likwidować, w drodze decyzji administracyjnej:

1) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, o których
mowa w art. 48 pkt 1 lit. d;

2) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych
ochroną gatunkową, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. e;

3) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową, o których
mowa w art. 50 pkt 1 lit. d.

4. Granice stref ochrony, o których mowa w ust. 3, oznacza się tablicami z napisem,
odpowiednio: "ostoja roślin", "ostoja zwierząt" albo "ostoja grzybów" i informacją:
"osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

5. Wojewoda prowadzi rejestr stref ochrony, o których mowa w ust. 3.

6. W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3, zabrania się:
1) przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony

oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochronną;
2) wycinania drzew lub krzewów bez zezwolenia wojewody;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą
ochrony poszczególnych gatunków;

4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.

Art. 91.

Organami w zakresie ochrony przyrody są:
1) minister właściwy do spraw środowiska;

<1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;>
2) wojewoda;

<2a) regionalny dyrektor ochrony środowiska;>
3) starosta;

4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

[Art. 93.

Wojewoda wykonuje zadania organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody
przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody.]
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Art. 95.

Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:
1) Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw

środowiska;

[2) wojewódzka rada ochrony przyrody, działająca przy wojewodzie;]

<2) regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze
ochrony środowiska;>

3) rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego;

4) rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych, działająca przy
dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych.

[Art. 97.

1. Członków wojewódzkiej rady ochrony przyrody w liczbie od 20 do 30 na kadencję
trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, wojewoda spośród działających na rzecz
ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.

2. Wojewódzka rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
zastępców oraz uchwala regulamin działania.

3. Do zadań wojewódzkiej rady ochrony przyrody należy w szczególności:

1) ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych
przez wojewodę;

3) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;

4) opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

4. Wydatki związane z działalnością wojewódzkiej rady ochrony przyrody są pokrywane z
budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.]

<Art. 97.
1. Członków regionalnej rady ochrony przyrody, w liczbie od 20 do 30 na kadencję

trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony
środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki,
praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe oraz sejmiku województwa.

2. Regionalna rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
zastępców oraz uchwala regulamin działania.

3. Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy w szczególności:
1) ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody

wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
3) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
4) opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony

przyrody.
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4. Wydatki związane z działalnością regionalnej rady ochrony przyrody są pokrywane
ze środków regionalnego dyrektora ochrony środowiska.>

Art. 111.

1. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza projekt krajowej strategii ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem programu
działań.

<1a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 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 krajowej strategii ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem
programu działań, o których mowa w ust. 1.>

2. Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
wraz z programem działań, zatwierdza, w drodze uchwały, Rada Ministrów.

USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. O HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DO
POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 281,
poz. 2784)

[Art. 17.

Krajowy Administrator zapewnia możliwość zapoznania się społeczeństwa z projektem
krajowego planu i wniesienia uwag. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i art. 36
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska stosuje się odpowiednio.]

<Art. 17.
Krajowy Administrator zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w
trybie określonych w ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr …, poz. …), przy opracowywaniu
projektu krajowego planu, o którym mowa w art. 14 ust. 4.>

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I
ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865)

Art. 6.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
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1) bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku - rozumie się przez to wysokie
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć
przyszłości;

2) chronionych siedliskach przyrodniczych - rozumie się przez to:

a) siedliska przyrodnicze objęte jedną z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) lub podlegające
ochronie na podstawie art. 33 ust. 2 tej ustawy,

[b) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody,]

<b) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,>

c) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych,

d) miejsca lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz miejsca ich
zatrzymywania się wzdłuż tras wędrówek;

3) działaniach naprawczych - rozumie się przez to wszelkie działania, w tym działania
ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w
równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy
szkodzie, w szczególności oczyszczanie gleby i wody, przywracanie naturalnego
ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności,
reintrodukcję zniszczonych gatunków, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla
zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi przyrodniczej i walorów
krajobrazowych na danym terenie;

4) działaniach zapobiegawczych - rozumie się przez to działania podejmowane w
związku ze zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem powodującym bezpośrednie
zagrożenie szkodą w środowisku, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
szkody, w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie emisji;

5) emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje oraz ich mieszaniny lub roztwory,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,

c) organizmy lub mikroorganizmy;

6) funkcjach elementów przyrodniczych - rozumie się przez to przydatność gatunków
chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody lub powierzchni ziemi dla
innych elementów przyrodniczych lub ludzi;

7) gatunkach chronionych - rozumie się przez to:

a) gatunki objęte ochroną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,

b) gatunki ptaków wędrownych;

8) naprawie elementów przyrodniczych, która obejmuje również naturalną regenerację -
rozumie się przez to:
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a) w odniesieniu do gatunków chronionych lub chronionych siedlisk
przyrodniczych - przywrócenie środowiska, elementów przyrodniczych lub ich
funkcji do stanu początkowego oraz usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi,

b) w odniesieniu do wód - przywrócenie środowiska, elementów przyrodniczych
lub ich funkcji do stanu początkowego oraz usunięcie zagrożenia dla zdrowia
ludzi,

c) w odniesieniu do powierzchni ziemi - usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi, w
tym przywrócenie do stanu zgodnego ze standardami jakości gleby i ziemi, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;

9) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to podmiot korzystający
ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska, prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w
środowisku lub inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, powodującą
bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku;

10) stanie początkowym - rozumie się przez to stan i funkcje środowiska oraz
poszczególnych elementów przyrodniczych przed wystąpieniem szkody w
środowisku, oszacowane na podstawie dostępnych informacji; w przypadku szkody
w powierzchni ziemi rozumie się przez to stan zgodny ze standardami jakości gleby i
ziemi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;

11) szkodzie w środowisku - rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu
lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego,
która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność
prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska:

[a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą
znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu
ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach
chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio
zidentyfikowanego negatywnego wpływu wynikającego z działania podmiotu
korzystającego ze środowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody lub zgodnie z decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,]

<a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych,
mającą znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie
właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z
tym że szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach
przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego
wpływu, wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska
zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub
zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w
art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ..., poz. ...),>

b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny
lub ilościowy wód,
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c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w
tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
ludzi;

12) władającym powierzchnią ziemi - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w
art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Art. 7.

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za
zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest [wojewoda]
<regionalny dyrektor ochrony środowiska>.

2. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku wystąpiły
na obszarze dwóch lub więcej województw, właściwy jest [wojewoda] <regionalny
dyrektor ochrony środowiska>, który pierwszy powziął informację o ich wystąpieniu.

3. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2, podejmuje działania w porozumieniu z [wojewodą]
<regionalnym dyrektorem ochrony środowiska>, na którego obszarze działania
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku.

<Art. 7a.
Organem wyższego stopnia w stosunku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska
jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.>

Art. 17.

1. Jeżeli organ ochrony środowiska podejmuje działania, o których mowa w art. 16,
władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić prowadzenie działań
zapobiegawczych i naprawczych z zachowaniem warunków określonych w decyzji, o
której mowa w ust. 2, a także prowadzenie badań związanych z oceną szkody w
środowisku.

2. Organ ochrony środowiska, w celu prowadzenia działań zapobiegawczych lub
naprawczych, określa, w drodze decyzji, zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez
władającego powierzchnią ziemi oraz zakres i sposób przeprowadzenia działań
zapobiegawczych lub naprawczych oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia.

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu.

4. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku wystąpiły
na terenie, do którego podmiot korzystający ze środowiska nie posiada tytułu prawnego,
władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić prowadzenie działań
zapobiegawczych i naprawczych z zachowaniem warunków określonych odpowiednio w
decyzji, o której mowa w art. 13 ust. 3, lub w decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, a
także prowadzenie badań związanych z oceną szkody w środowisku.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w przypadku prowadzenia działań ratowniczych.

<Art. 17a.
W trakcie realizacji działań naprawczych właściwy organ ochrony środowiska może
podjąć decyzję o ich zaniechaniu, jeżeli:
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1) dotychczas zrealizowane działania naprawcze gwarantują, że nie ma znaczącego
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, gatunki chronione,
chronione siedliska przyrodnicze lub na wody, oraz

2) koszty dalszych działań naprawczych, które miałyby doprowadzić do
osiągnięcia stanu początkowego lub do niego zbliżonego, byłyby
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści osiągniętych w
środowisku.>

Art. 35.

1. Do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku, które
zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikały z działalności, która została
zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do szkód w środowisku dotyczących powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30
kwietnia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu
dotychczasowym, z tym że organem właściwym jest [wojewoda] <regionalny dyrektor
ochrony środowiska>.


