
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji

w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(druk nr 907)

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

Art. 38a.
1. Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa,

zarządzane przez Lasy Państwowe, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się
ostateczna.

2. Ustanowienie trwałego zarządu stwierdza starosta w drodze decyzji.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
[4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu

na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340) wydaną na
rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy z tym, że ustanowienie
trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji.]

<4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o:

1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.
U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) wydaną na rzecz podmiotu, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy z tym, że ustanowienie trwałego zarządu
stwierdza wojewoda w drodze decyzji;

2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24

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

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr ..., poz. ...) wydaną na rzecz

podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy z tym, że ustanowienie

trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji.>
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U S T A W A   z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.
1700, z późn. zm.)

Art. 24.
1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

1) sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6;
2) oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki;
4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25;
5) przekazania w zarząd;
6) zamiany nieruchomości.

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania
regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych
związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja
zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji.

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo
przypadkach odłogowane.

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze
decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu,
przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się
odpowiednio.

4a. Agencja może nieodpłatnie przekazywać Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie
lasy, a także grunty nadające się do zalesienia, inne niż określone w ust. 4. Przekazanie
następuje w drodze umowy zawartej między Prezesem Agencji a Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych.

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy,
nieodpłatnie przekazać na własność:

1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych,
państwowej szkole wyższej lub państwowej jednostce badawczo-rozwojowej - na
cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych;

3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były
pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości
rolne o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
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środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.).

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż
określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja może
żądać od podmiotów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1,
natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile
Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia
gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje
prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o
gospodarce nieruchomościami.

5b. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy,
nieodpłatnie przekazać na własność podmiotom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 100), z wyłączeniem organów administracji rządowej - w celu przekazania ich jako
wkładu podmiotu publicznego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym.

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne,
wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze
umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym
działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych
może nastąpić nieodpłatnie.

7. Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa,
wchodzące w skład Zasobu, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego
zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z
dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna.
Ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji. Decyzja
wojewody stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

7a. Prezes Agencji, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy,
przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu
ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 274) nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty
związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi
zarządzający.

7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas
nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego
wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja Prezesa stanowi
podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
jej protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

[7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
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inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340) wydanym na
rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy.]

<7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o:

1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.
U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) wydanym na rzecz podmiotu, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy;

2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr ..., poz. ...) wydaną na rzecz
podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.>

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić:
1) warunki i procedurę dokonywania zamiany;
2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym
rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie
większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych;

3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany
gruntu.

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675)

Art. 2.
Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w
szczególności:

1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz.
1538);

2) 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);

3) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.
zm.);

4) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.);

5) 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.);
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6) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.
1711, z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
późn. zm.);

9) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z
późn. zm.);

10) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94);

11) 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.);

12) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340)[.] <,>

<13) ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr…..,
poz. …).>

Art. 95.
Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w
celu:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma
budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma
polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we
wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do
prawidłowego korzystania z tych budynków;

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce
przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste
zostały nabyte z mocy prawa;

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej
ustawy lub z odrębnych ustaw;

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji
przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi
publicznej;

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej;

6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego;
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<6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację
inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych.>

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Art. 109.
1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu
Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na
obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo
nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego
takiej nieruchomości;

5) (uchylony).
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach

miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych do
nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

[3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:
1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób

bliskich dla sprzedawcy;
2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między

osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;
3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako

odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;
4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku

zamiany własności nieruchomości;
5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało

ujawnione w księdze wieczystej;
6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych;
7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu partnerowi

prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym;

7) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
użytku publicznego.]
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<3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:

1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz
osób bliskich dla sprzedawcy;

2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między
osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;

3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako
odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;

4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w
wyniku zamiany własności nieruchomości;

5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało
ujawnione w księdze wieczystej;

6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych;

7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu
partnerowi prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

8) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego;

9) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych.>

4. Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

U S T A W A   z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O
ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE
ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, z późn. zm.)

Art. 61.
1. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach:

1) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
[2) postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i

14, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust.
1.]

<2) postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, 10, 14 i 18, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
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przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o
którym mowa w art. 88 ust. 1.>

2. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ
właściwy do wydania tej decyzji.

[3. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w
sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, przeprowadza
regionalny dyrektor ochrony środowiska.]

<3. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14 i 18, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.>

4. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, o której mowa w art. 62
ust. 2, przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której
mowa w art. 96 ust. 1, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.

5. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, stanowiącą część
postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, przeprowadza
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

[Art. 67.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, powinien:

1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i
dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu
budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-15,
jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane;

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska,
zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-15, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia
wydane.]

<Art. 67.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 16 i 18, powinien:
1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i

dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu
budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2–9, pkt 11–13 i pkt
15–18, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane;

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska,
zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których
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mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2–9, pkt 11–13 i pkt 15–18, jeżeli były już dla danego
przedsięwzięcia wydane.>

Art. 72.
1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

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

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

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

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze;

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

7) 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 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z
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);

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

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.
1194);

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z
późn. zm.);
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12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej 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.);

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1058);

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U.
Nr 42, poz. 340);

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr ..., poz. …), o ile jest to wymagane.

17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o
odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
145)[.]<;>

<18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 2010 r.  o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr …, poz….).>

2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w
przypadku zmiany:

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących

powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,
b) zmianie danych wnioskodawcy;

2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:
a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,
b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot.

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest
wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy
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wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji
przedsięwzięcia.

6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej
wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią
oraz z dokumentacją sprawy.

7. Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, lub decyzje, o których mowa w ust. 1, może znacząco negatywnie
oddziaływać na obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji,
uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego
obszaru, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie
oddziaływania na obszar Natura 2000. Przepisy ustawy o wydawaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem obowiązku
opiniowania przez organ, o którym mowa w art. 78.

Art. 75.
1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku:
a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko:
– dróg,
– linii kolejowych,
– napowietrznych linii elektroenergetycznych,
– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji

chemicznych lub gazu,
– sztucznych zbiorników wodnych,

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
użytku publicznego,

f) inwestycji w zakresie terminalu;
g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi;
h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć

wymienionych w lit. a-g[;]<,>
<i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;>

2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
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3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, właściwość miejscową regionalnego

dyrektora ochrony środowiska ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż
wybrzeża na terenie danego województwa.

3. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gminę
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta,
na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

4. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza
obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt,
burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa
część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z
zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

5. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykraczającego poza
obszar jednego województwa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje
regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się
największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w
porozumieniu z zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.

6. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego
przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny
dyrektor ochrony środowiska.

7. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na obszarze morskim dla całego
przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny
dyrektor ochrony środowiska.

Art. 77.
1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej
decyzji:

1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska;

[2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć
wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.]

<2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć
wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3 i pkt 10–18.>

2. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii
dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć
Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji w zakresie terminalu.
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3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze postanowienia.
4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska:

1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;
[2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14.]

<2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w
sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18.>

5. [W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska
stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:]

<W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony
środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, biorąc pod uwagę w szczególności
następujące okoliczności:>

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane
na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych
zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie
pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z
innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody.

6. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się oraz opinię, o której mowa w
ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których
mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.

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

Art. 82.
1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ:
1) określa:

a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
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b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

[c)wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w
szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14,]

<c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,14 i 18>

d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

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

2) w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika
potrzeba:

a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej
kompensacji,

b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko - nakłada obowiązek tych działań;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania;

[4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14;]

<4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w
sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18>

5) może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej,
określając jej zakres i termin przedstawienia.

2. [W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ stwierdza konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14,
biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:]

<W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ stwierdza konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
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postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14 i 18, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:>

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane
na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na
środowisko;

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z
innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałe formy ochrony przyrody.

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

Art. 88.
1. [Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie

wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, przeprowadza się także:]
<Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w

sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
przeprowadza się także:>

1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do
organu właściwego do wydania decyzji;

2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie
decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot planujący podjęcie realizacji
przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przepisy art. 69 i 70 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji
stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu; na postanowienie
to przysługuje zażalenie.

4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do
czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w trzech
egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych.

Art. 89.
[1. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy

do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, występuje do
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regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia.]

<1. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ
właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o
uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.>

2. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:
[1) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14;]
<1) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18;>
2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Art. 90.
1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko regionalny

dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia.

2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony
środowiska występuje:

[1) do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10
lub 14, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i 38;]

<1) do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, 10, 14 lub 18, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art.
33–36 i art. 38;>

2) do organu, o którym mowa w art. 78, o wydanie opinii.
[3. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14

przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszone przez społeczeństwo
uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa,
jeżeli była przeprowadzona.]

<3. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i
18, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszone przez
społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej
dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.>

4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w
ust. 3.

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska występując o opinię, o której mowa w ust. 2 pkt
2, przedkłada dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2.

6. Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje
w terminie 45 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2.
Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.
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8. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6
Kodeksu postępowania administracyjnego.

[Art. 92.
Postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wiąże organ właściwy do wydania decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14.]

<Art. 92.
Postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wiąże organ właściwy do wydania

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18.>

Art. 93.
1. [Właściwy organ wydaje decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14,

uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w:]
<Właściwy organ wydaje decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,

uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w:>
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1.

2. [W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, właściwy organ może:]
<W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, właściwy organ

może:>
1) nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące:

a) przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska,

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

2) nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej,
określając jej zakres i termin przedstawienia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska - stwierdzić konieczność utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania, jeżeli konieczność ta nie została stwierdzona w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach;

4) zmienić wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli potrzeba
zmiany została stwierdzona w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

3. [W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, właściwy organ, w
przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:]
<W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, właściwy organ, w

przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika
potrzeba:>
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1) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej
kompensacji;

2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko - nakłada obowiązek tych działań.

[4. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie
może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, odmawia zgody na
realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.]

<4. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że
przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,
organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i
18, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.>

Art. 94.
[1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2, dokonuje się

porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko i w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, w szczególności
ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z
rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla
jego ograniczenia.]

<1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2, dokonuje się
porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko i w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, w
szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań
zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i
działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.>

2. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona,
poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania.

Art. 95.
[1. Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, wymagają uzasadnienia.]
<1. Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, wymagają

uzasadnienia.>
2. Uzasadnienie decyzji powinno również zawierać informacje o tym w jaki sposób zostały

wzięte pod uwagę i uwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone w:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1.
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3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o
wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią organu, o którym
mowa w art. 78.

Art. 104.
1. W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na

środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:
1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych:

a) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
[b) decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14, jeżeli w ramach

postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,]

< b)decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli w
ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,>

2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art.
46 lub 47

- przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza
się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać
przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.


