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DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Rozdzia∏ 1

Zakres obowiàzywania ustawy

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady i tryb post´powania w sprawach:

a) udost´pniania informacji o Êrodowisku i jego
ochronie,

b) ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,

c) transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko;

2) zasady udzia∏u spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodo-
wiska;

3) organy administracji w∏aÊciwe w sprawach, o któ-
rych mowa w pkt 1.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631,
z póên. zm.3)).

2. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem dzia∏u II, nie sto-
suje si´ do spraw uregulowanych w przepisach usta-
wy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 583).

Rozdzia∏ 2

Definicje i zasady ogólne

Art. 3. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) Biuletynie Informacji Publicznej — rozumie si´
przez to Biuletyn Informacji Publicznej, o którym
mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´-
pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.4));

2) informacji przeznaczonej dla organu — rozumie
si´ przez to informacj´, którà w imieniu organu
administracji dysponujà osoby trzecie, w tym te˝
informacj´, której organ ten ma prawo ˝àdaç od
osób trzecich;

3) informacji znajdujàcej si´ w posiadaniu organu
administracji — rozumie si´ przez to informacj´
znajdujàcà si´ w posiadaniu organu administracji,
wytworzonà przez ten organ lub otrzymanà przez
organ od osoby trzeciej;

1227

USTAWA

z dnia 3 paêdziernika 2008 r.

o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko1) 2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsi´-
wzi´cia publiczne i prywatne na Êrodowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248);

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wp∏ywu niektórych
planów i programów na Êrodowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 6, str. 157);

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dost´pu do
informacji dotyczàcych Êrodowiska i uchylajàcej dyrektyw´ Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375);

5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidujàcej udzia∏ spo∏eczeƒstwa
w odniesieniu do sporzàdzania niektórych planów i programów w zakresie Êrodowiska oraz zmieniajàcej w odniesie-
niu do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz.
UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466);

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczàcej zintegrowanego zapobie-
gania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie, ustaw´ z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. 
— Prawo wodne, ustaw´ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaw´ z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustaw´
z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS), ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, ustaw´ z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i in-
nych substancji oraz ustaw´ z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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4) integralnoÊci obszaru Natura 2000 — rozumie si´
przez to integralnoÊç obszaru Natura 2000 w rozu-
mieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên. zm.5));

5) karcie informacyjnej przedsi´wzi´cia — rozumie
si´ przez to dokument zawierajàcy podstawowe in-
formacje o planowanym przedsi´wzi´ciu, w szcze-
gólnoÊci dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi´wzi´cia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomoÊci, a tak-
˝e obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieru-
chomoÊci szatà roÊlinnà,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsi´wzi´cia,

e) przewidywanej iloÊci wykorzystywanej wody,
surowców, materia∏ów, paliw oraz energii,

f) rozwiàzaniach chroniàcych Êrodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej iloÊci wprowadza-
nych do Êrodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiàzaƒ chroniàcych Êrodowi-
sko,

h) mo˝liwym transgranicznym oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko,

i) obszarach podlegajàcych ochronie na podsta-
wie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, znajdujàcych si´ w zasi´gu zna-
czàcego oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia;

6) obszarze Natura 2000 — rozumie si´ przez to ob-
szary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz pro-
ponowane obszary majàce znaczenie dla Wspól-
noty Europejskiej, znajdujàce si´ na liÊcie, o której
mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;

7) ocenie oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000 — rozumie si´ przez to ocen´ oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko ograni-
czonà do badania oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na obszar Natura 2000;

8) ocenie oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko — rozumie si´ przez to post´powanie w spra-
wie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko planowa-
nego przedsi´wzi´cia, obejmujàce w szczególnoÊci:

a) weryfikacj´ raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawà opinii i uzgod-
nieƒ,

c) zapewnienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w post´powaniu; 

9) organie administracji — rozumie si´ przez to:

a) ministrów, centralne organy administracji rzà-
dowej, wojewodów, dzia∏ajàce w ich lub we

w∏asnym imieniu inne terenowe organy admi-
nistracji rzàdowej, organy jednostek samorzàdu
terytorialnego,

b) inne podmioty, gdy sà one powo∏ane z mocy
prawa lub na podstawie porozumieƒ do wyko-
nywania zadaƒ publicznych dotyczàcych Êrodo-
wiska i jego ochrony;

10) organizacji ekologicznej — rozumie si´ przez to or-
ganizacj´ spo∏ecznà, której statutowym celem jest
ochrona Êrodowiska;

11) podaniu informacji do publicznej wiadomoÊci —
rozumie si´ przez to:
a) udost´pnienie informacji na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej, organu w∏aÊciwego
w sprawie, 

b) og∏oszenie informacji, w sposób zwyczajowo
przyj´ty, w siedzibie organu w∏aÊciwego w spra-
wie, 

c) og∏oszenie informacji przez obwieszczenie
w sposób zwyczajowo przyj´ty w miejscu pla-
nowanego przedsi´wzi´cia, a w przypadku pro-
jektu dokumentu wymagajàcego udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa — w prasie o odpowiednim do rodza-
ju dokumentu zasi´gu,

d) w przypadku gdy siedziba organu w∏aÊciwego
w sprawie mieÊci si´ na terenie innej gminy ni˝
gmina w∏aÊciwa miejscowo ze wzgl´du na
przedmiot post´powania — tak˝e przez og∏osze-
nie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyj´ty
w miejscowoÊci lub miejscowoÊciach w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przedmiot post´powania;

12) powierzchni ziemi — rozumie si´ przez to po-
wierzchni´ ziemi w rozumieniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.6));

13) przedsi´wzi´ciu — rozumie si´ przez to zamierze-
nie budowlane lub innà ingerencj´ w Êrodowisko
polegajàcà na przekszta∏ceniu lub zmianie sposo-
bu wykorzystania terenu, w tym równie˝ na wydo-
bywaniu kopalin; przedsi´wzi´cia powiàzane tech-
nologicznie kwalifikuje si´ jako jedno przedsi´-
wzi´cie, tak˝e je˝eli sà one realizowane przez ró˝-
ne podmioty;

14) strategicznej ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko
— rozumie si´ przez to post´powanie w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko skutków re-
alizacji polityki, strategii, planu lub programu,
obejmujàce w szczególnoÊci:

a) uzgodnienie stopnia szczegó∏owoÊci informacji
zawartych w prognozie oddzia∏ywania na Êro-
dowisko,

b) sporzàdzenie prognozy oddzia∏ywania na Êro-
dowisko,

c) uzyskanie wymaganych ustawà opinii,

d) zapewnienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w post´powaniu;———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz
z 2008 r. Nr 154, poz. 958.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056.
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15) Êrodowisku — rozumie si´ przez to Êrodowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska;

16) zanieczyszczeniu — rozumie si´ przez to zanie-
czyszczenie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska;

17) znaczàcym negatywnym oddzia∏ywaniu na obszar
Natura 2000 — rozumie si´ przez to oddzia∏ywanie
na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym
w szczególnoÊci dzia∏ania mogàce:

a) pogorszyç stan siedlisk przyrodniczych lub sie-
dlisk gatunków roÊlin i zwierzàt, dla których
ochrony zosta∏ wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

b) wp∏ynàç negatywnie na gatunki, dla których
ochrony zosta∏ wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

c) pogorszyç integralnoÊç obszaru Natura 2000
lub jego powiàzania z innymi obszarami.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko rozumie si´ przez to równie˝ oddzia∏ywa-
nie na zdrowie ludzi.

Art. 4. Ka˝dy ma prawo do informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie na warunkach okreÊlonych ustawà.

Art. 5. Ka˝dy ma prawo uczestniczenia, na warun-
kach okreÊlonych ustawà, w post´powaniu wymaga-
jàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa.

Art. 6. Wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie
stosuje si´, je˝eli organ prowadzàcy post´powanie
jest jednoczeÊnie organem uzgadniajàcym lub opiniu-
jàcym.

Art. 7. Za wymagane ustawà opinie w∏aÊciwych
organów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
uzgodnienia z nimi nie pobiera si´ op∏at, o których
mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, z póên. zm.7)).

DZIA¸ II

Udost´pnianie informacji  o Êrodowisku 
i jego ochronie

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 8. Organy administracji sà obowiàzane do
udost´pniania ka˝demu informacji o Êrodowisku i je-
go ochronie znajdujàcych si´ w ich posiadaniu lub
które sà dla nich przeznaczone.

Art. 9. 1. Udost´pnieniu, o którym mowa w art. 8,
podlegajà informacje dotyczàce:

1) stanu elementów Êrodowiska, takich jak: powie-
trze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat,
krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, ob-
szary nadmorskie i morskie, a tak˝e roÊliny, zwie-
rz´ta i grzyby oraz inne elementy ró˝norodnoÊci
biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmo-
dyfikowane, oraz wzajemnych oddzia∏ywaƒ mi´-
dzy tymi elementami;

2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a tak-
˝e zanieczyszczeƒ, które wp∏ywajà lub mogà wp∏y-
nàç na elementy Êrodowiska, o których mowa
w pkt 1;

3) Êrodków, takich jak: Êrodki administracyjne, poli-
tyki, przepisy prawne dotyczàce Êrodowiska
i gospodarki wodnej, plany, programy oraz poro-
zumienia w sprawie ochrony Êrodowiska, a tak˝e
dzia∏aƒ wp∏ywajàcych lub mogàcych wp∏ynàç na
elementy Êrodowiska, o których mowa w pkt 1,
oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa
w pkt 2, jak równie˝ Êrodków i dzia∏aƒ, które majà
na celu ochron´ tych elementów;

4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczà-
cych ochrony Êrodowiska;

5) analiz kosztów i korzyÊci oraz innych analiz gospo-
darczych i za∏o˝eƒ wykorzystanych w ramach
Êrodków i dzia∏aƒ, o których mowa w pkt 3; 

6) stanu zdrowia, bezpieczeƒstwa i warunków ˝ycia
ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów bu-
dowlanych — w zakresie, w jakim oddzia∏ujà na
nie lub mogà oddzia∏ywaç:

a) stany elementów Êrodowiska, o których mowa
w pkt 1, lub

b) przez elementy Êrodowiska, o których mowa
w pkt 1 — emisje i zanieczyszczenia, o których
mowa w pkt 2, oraz Êrodki, o których mowa
w pkt 3.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udost´p-
nia si´ w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dêwi´ko-
wej, elektronicznej lub innej formie.

3. Udost´pniajàc informacje, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, organ administracji informuje tak˝e, na
wniosek podmiotu ˝àdajàcego informacji, o miejscu,
w którym znajdujà si´ dane na temat metod przepro-
wadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i prze-
twarzania próbek oraz sposobów interpretacji uzyska-
nych danych, które pos∏u˝y∏y do wytworzenia udo-
st´pnianej informacji, lub odsy∏a do stosownych me-
todyk referencyjnych w tym zakresie.

Art. 10. W urz´dach organów administracji wyzna-
cza si´ osoby, które zajmujà si´ udost´pnianiem infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie.

Art. 11. Organ administracji udost´pniajàc infor-
macje o Êrodowisku i jego ochronie przekazane przez
osoby trzecie, wskazuje êród∏o ich pochodzenia.

Art. 12. 1. Informacje o Êrodowisku i jego ochronie
udost´pnia si´ na pisemny wniosek o udost´pnienie
informacji, zwany w niniejszym dziale „wnioskiem”.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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2. Bez pisemnego wniosku udost´pnia si´:

1) informacj´ niewymagajàcà wyszukiwania;

2) w przypadku wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej, innej
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,
z póên. zm.8)), lub innego bezpoÊredniego zagro-
˝enia dla zdrowia ludzi lub Êrodowiska, spowodo-
wanego dzia∏alnoÊcià cz∏owieka lub przyczynami
naturalnymi — informacje znajdujàce si´ w posia-
daniu organów administracji lub dla nich przezna-
czone, umo˝liwiajàce osobom, które mogà ucier-
pieç w wyniku tego zagro˝enia, podj´cie dzia∏aƒ
w celu zapobie˝enia lub zminimalizowania szkód
wynikajàcych z tego zagro˝enia.

Art. 13. Od podmiotu ˝àdajàcego informacji o Êro-
dowisku i jego ochronie nie wymaga si´ wykazania
interesu prawnego lub faktycznego. 

Art. 14. 1. Organ administracji udost´pnia infor-
macj´ o Êrodowisku i jego ochronie bez zb´dnej zw∏o-
ki, nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia otrzyma-
nia wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e zostaç
przed∏u˝ony do 2 miesi´cy ze wzgl´du na stopieƒ
skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy
art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego stosuje si´ odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane sà zamieszczane
w publicznie dost´pnych wykazach, o których mowa
w art. 21 ust. 1, udost´pnia si´ w dniu z∏o˝enia wniosku.

4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2
pkt 2, udost´pnia si´ w dniu z∏o˝enia wniosku. 

5. W przypadku odmowy udost´pnienia informa-
cji, przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 15. 1. Udost´pnianie informacji o Êrodowisku
i jego ochronie nast´puje w sposób i w formie okreÊ-
lonych we wniosku, chyba ˝e Êrodki techniczne, który-
mi dysponuje organ administracji, nie umo˝liwiajà
udost´pnienia informacji w sposób i w formie okreÊ-
lonych we wniosku.

2. Je˝eli informacja o Êrodowisku i jego ochronie
nie mo˝e byç udost´pniona w sposób lub w formie
okreÊlonych we wniosku, organ administracji powia-
damia pisemnie podmiot ˝àdajàcy informacji w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach
braku mo˝liwoÊci udost´pnienia informacji zgodnie
z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej for-
mie informacja mo˝e byç udost´pniona.

3. Je˝eli w terminie 14 dni od dnia otrzymania po-
wiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podmiot ˝àda-
jàcy informacji nie z∏o˝y wniosku w sposób lub w for-
mie wskazanych w powiadomieniu, organ admini-
stracji wydaje decyzj´ o odmowie udost´pnienia in-
formacji w sposób lub w formie okreÊlonych we
wniosku. 

Rozdzia∏ 2

Odmowa udost´pniania informacji

Art. 16. 1. Organ administracji nie udost´pnia in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie, je˝eli informa-
cje dotyczà:

1) danych jednostkowych uzyskiwanych w bada-
niach statystycznych statystyki publicznej chro-
nionych tajemnicà statystycznà, o której mowa
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.9));

2) spraw obj´tych toczàcym si´ post´powaniem sà-
dowym, dyscyplinarnym lub karnym, je˝eli udo-
st´pnienie informacji mog∏oby zak∏óciç przebieg
post´powania;

3) spraw b´dàcych przedmiotem praw autorskich,
o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póên. zm.10)), lub paten-
towych, o których mowa w ustawie z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏o-
wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póên.
zm.11)), je˝eli udost´pnienie informacji mog∏oby
naruszyç te prawa;

4) danych osobowych, o których mowa w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên.
zm.12)), dotyczàcych osób trzecich, je˝eli udost´p-
nienie informacji mog∏oby naruszaç przepisy
o ochronie danych osobowych;

5) dokumentów lub danych dostarczonych przez
osoby trzecie, je˝eli osoby te, nie majàc obowiàz-
ku ich dostarczenia i nie mogàc byç takim obo-
wiàzkiem obcià˝one, dostarczy∏y je dobrowolnie
i z∏o˝y∏y zastrze˝enie o ich nieudost´pnianiu;

6) dokumentów lub danych, których udost´pnienie
mog∏oby spowodowaç zagro˝enie dla Êrodowiska
lub bezpieczeƒstwa ekologicznego kraju;

7) informacji o wartoÊci handlowej, w tym danych
technologicznych, dostarczonych przez osoby
trzecie i obj´tych tajemnicà przedsi´biorstwa, je-
˝eli udost´pnienie tych informacji mog∏oby po-
gorszyç konkurencyjnà pozycj´ tych osób i z∏o˝y∏y
one uzasadniony wniosek o wy∏àczenie tych infor-
macji z udost´pniania;

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217,
poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166,
poz. 1172.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121,
poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1113.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.



Dziennik Ustaw Nr 199 — 10742 — Poz. 1227 

8) przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, realizowanych na terenach zamkni´-
tych, co do których nie prowadzi si´ post´powania
z udzia∏em spo∏eczeƒstwa, zgodnie z art. 79 ust. 2;

9) obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

2. Odmowa uwzgl´dnienia wniosku o wy∏àczenie
informacji z udost´pniania, o którym mowa w ust. 1
pkt 7, nast´puje w drodze decyzji.

Art. 17. Organ administracji mo˝e odmówiç udo-
st´pnienia informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
je˝eli:

1) wymaga∏oby to dostarczenia dokumentów lub da-
nych b´dàcych w trakcie opracowywania; 

2) wymaga∏oby to dostarczenia dokumentów lub da-
nych przeznaczonych do wewn´trznego komuni-
kowania si´;

3) wniosek jest w sposób oczywisty niemo˝liwy do
zrealizowania;

4) wniosek jest sformu∏owany w sposób zbyt ogólny.

Art. 18. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 i 4—8 nie sto-
suje si´, je˝eli informacja dotyczy:

1) iloÊci i rodzajów py∏ów lub gazów wprowadzanych
do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;

2) stanu, sk∏adu i iloÊci Êcieków wprowadzanych do
wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania;

3) rodzaju i iloÊci wytwarzanych odpadów oraz miej-
sca ich wytwarzania;

4) poziomu emitowanego ha∏asu;

5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

Art. 19. 1. Organ administracji, odmawiajàc udo-
st´pnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 1, po-
daje nazw´ organu odpowiedzialnego za opracowa-
nie danego dokumentu lub danych oraz informuje
o przewidywanym terminie ich opracowania.

2. Je˝eli wniosek dotyczy informacji nieznajdujà-
cej si´ w posiadaniu organu administracji, organ ten
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku:

1) przekazuje wniosek organowi administracji, w któ-
rego posiadaniu znajduje si´ ˝àdana informacja,
i powiadamia o tym wnioskodawc´; przepis art. 65
§ 1 zdanie drugie Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego stosuje si´ odpowiednio;

2) zwraca wniosek wnioskodawcy, je˝eli nie mo˝na
ustaliç organu, o którym mowa w pkt 1. 

3. Je˝eli wniosek jest sformu∏owany w sposób
zbyt ogólny, organ administracji niezw∏ocznie, jednak
nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku, wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia
wniosku, udzielajàc stosownych wyjaÊnieƒ, w szcze-
gólnoÊci informuje o mo˝liwoÊci skorzystania
z publicznie dost´pnych wykazów, o których mowa
w art. 21 ust. 1. Uzupe∏nienie wniosku nie wy∏àcza
mo˝liwoÊci odmowy udost´pnienia informacji na
podstawie art. 17 pkt 4.

Art. 20. 1. Odmowa udost´pnienia informacji
o Êrodowisku i jego ochronie nast´puje w drodze de-
cyzji. 

2. Do skarg rozpatrywanych w post´powaniu
o udost´pnienie informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.13)),
z tym ˝e:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje
w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´. 

3. W przypadku odmowy udost´pnienia informacji
na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 stosuje si´
przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o do-
st´pie do informacji publicznej.

Rozdzia∏ 3

Publicznie dost´pne wykazy oraz upowszechnianie
informacji drogà elektronicznà

Art. 21. 1. Dane o dokumentach zawierajàcych in-
formacje o Êrodowisku i jego ochronie zamieszcza si´
w publicznie dost´pnych wykazach. 

2. W publicznie dost´pnych wykazach zamieszcza
si´ dane:

1) o decyzjach odmawiajàcych udost´pnienia infor-
macji, o których mowa w art. 20 ust. 1;

2) o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46
i 47, oraz o projektach zmian w tych dokumentach,
przed ich skierowaniem do post´powania z udzia-
∏em spo∏eczeƒstwa; 

3) o informacjach o odstàpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
o którym mowa w art. 48 ust. 1;

4) o informacjach o stwierdzeniu koniecznoÊci prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko, o którym mowa w art. 47;

5) o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;

6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47,
wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55
ust. 3, po ich przyj´ciu;

7) o prognozach oddzia∏ywania na Êrodowisko;

8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63
ust. 1 i 2; 

9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o Êro-
dowiskowych uwarunkowaniach;

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831
i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171.
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10) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko;

11) o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;

12) o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;

13) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96 ust. 1, wydawanych dla
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzo-
no ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na ob-
szar Natura 2000;

14) o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;

15) o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;

16) o raportach o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko;

17) o analizach porealizacyjnych;

18) o postanowieniach, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1;

19) o powiadomieniach, o których mowa w art. 109
ust. 1 i art. 113 ust. 3;

20) o dokumentach, o których mowa w art. 118;

21) o decyzjach i dokumentach, o których mowa
w art. 120 ust. 1;

22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony
Êrodowiska;

23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska o:

a) projektach, przed ich skierowaniem do post´-
powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa:

— polityki ekologicznej paƒstwa,

— wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony Êrodowiska,

— programów ochrony powietrza,
— programów ochrony Êrodowiska przed ha∏a-

sem,
— wewn´trznych i zewn´trznych planów opera-

cyjno-ratowniczych,

b) polityce ekologicznej paƒstwa,

c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych pro-
gramach ochrony Êrodowiska,

d) opracowaniach ekofizjograficznych,

e) programach ochrony powietrza,

f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach
w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby
lub ziemi, je˝eli zanieczyszczenie zaistnia∏o
przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika∏o
z dzia∏alnoÊci, która zosta∏a zakoƒczona przed
dniem 30 kwietnia 2007 r.,

g) rejestrach zawierajàcych informacje o terenach
zagro˝onych ruchami masowymi ziemi oraz
o terenach, na których wyst´pujà te ruchy,

h) mapach akustycznych, o których mowa
w art. 118 ust. 1 tej ustawy,

i) programach ochrony Êrodowiska przed ha∏a-
sem,

j) zg∏oszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1
tej ustawy,

k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwole-
niach:

— zintegrowanych, 

— na wprowadzanie gazów lub py∏ów do po-
wietrza,

— wodnoprawnych na wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi,

— na wytwarzanie odpadów,

l) uzgodnieniach, o których mowa w art. 211
ust. 3a tej ustawy,

m) przeglàdach ekologicznych,

n) raportach o bezpieczeƒstwie oraz o decyzjach,
o których mowa w art. 259 ust. 1 tej ustawy,

o) rejestrach substancji niebezpiecznych, o któ-
rych mowa w art. 267 ust. 1 tej ustawy,

p) wewn´trznych i zewn´trznych planach opera-
cyjno-ratowniczych,

q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej
ustawy,

r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu
p∏atnoÊci, zmniejszeniu i umorzeniu op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska lub administracyj-
nych kar pieni´˝nych,

s) wnioskach o ustalenie programu dostosowaw-
czego, o którym mowa w art. 426 ust. 1 tej
ustawy;

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

a) projektach planów ochrony i o projektach pla-
nów zadaƒ ochronnych tworzonych dla form
ochrony przyrody, 

b) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwole-
niach na czynnoÊci podlegajàce zakazom lub
ograniczeniom w stosunku do gatunków obj´-
tych ochronà, o których mowa w art. 56 ust. 1
i 2 tej ustawy,

c) zezwoleniach na przewo˝enie przez granic´
paƒstwa roÊlin i zwierzàt nale˝àcych do gatun-
ków, podlegajàcych ograniczeniom na podsta-
wie przepisów prawa Unii Europejskiej, a tak˝e
ich rozpoznawalnych cz´Êci i produktów po-
chodnych,

d) Êwiadectwach fitosanitarnych na wywóz ˝y-
wych roÊlin nale˝àcych do gatunków, o których
mowa w lit. c, pochodzàcych z uprawy, 

e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicz-
nego, ogrodu zoologicznego lub oÊrodka reha-
bilitacji zwierzàt,

f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwole-
niach na usuni´cie drzew lub krzewów,
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g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar
pieni´˝nych za:

— zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub
krzewów spowodowane niew∏aÊciwym wy-
konywaniem robót ziemnych lub wykorzy-
staniem sprz´tu mechanicznego albo urzà-
dzeƒ technicznych oraz zastosowaniem Êrod-
ków chemicznych w sposób szkodliwy dla
roÊlinnoÊci,

— usuwanie drzew lub krzewów bez wymaga-
nego zezwolenia,

— zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zie-
leni spowodowane niew∏aÊciwym wykona-
niem zabiegów piel´gnacyjnych,

h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, prze-
trzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmna˝a-
nie i sprzeda˝ na terenie kraju roÊlin, zwierzàt
lub grzybów gatunków obcych, które w przy-
padku uwolnienia do Êrodowiska przyrodnicze-
go mogà zagroziç rodzimym gatunkom lub sie-
dliskom przyrodniczym;

25) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88,
poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:

a) wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu
programu gospodarki odpadami niebezpiecz-
nymi i o decyzjach zatwierdzajàcych ten pro-
gram, a tak˝e o informacjach o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwo-
leniach na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodli-
wiania odpadów,

c) dokumentach sporzàdzanych na potrzeby ewi-
dencji odpadów;

26) o sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przed-
si´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie de-
pozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

27) z zakresu ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r.
Nr 144, poz. 1042) — o wnioskach o wydanie ze-
zwolenia i o zezwoleniach na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci;

28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
zm.14)) — o wnioskach o wydanie pozwolenia
i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód,
a tak˝e o decyzjach nakazujàcych usuni´cie drzew
i krzewów;

29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,
poz. 287, z póên. zm.15)) — o rejestrach powa˝nych
awarii oraz o rejestrze bezpoÊrednich zagro˝eƒ
szkodà w Êrodowisku i szkód w Êrodowisku;

30) o rejestrach, 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);

31) o decyzjach okreÊlajàcych szczegó∏owe 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);

32) o deklaracjach Êrodowiskowych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sys-
temie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz. U.
Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz
z 2007 r. Nr 93, poz. 621);

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

a) projektach krajowych planów rozdzia∏u upraw-
nieƒ do emisji,

b) zezwoleniach na uczestnictwo we wspólnoto-
wym systemie handlu uprawnieniami do emisji
lub w krajowym systemie handlu uprawnienia-
mi do emisji,

c) zweryfikowanych rocznych raportach,

d) decyzjach o wymierzeniu kary pieni´˝nej za
brak uprawnieƒ do emisji,

e) informacjach dotyczàcych projektów wspól-
nych wdro˝eƒ i projektów mechanizmu czyste-
go rozwoju;

34) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.16)) o:

a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie
z∏ó˝ kopalin, wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji oraz
sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) danych zawartych w ksi´dze rejestrowej reje-
stru obszarów górniczych,

c) kartach informacyjnych z∏ó˝ kopalin, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy,

d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zli-
kwidowanych zak∏adów górniczych;

———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704.

———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88,
poz. 587 i Nr 124, poz. 859 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138,
poz. 865 i Nr 154, poz. 958.
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35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapo-
bieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138,
poz. 865) o:

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

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

3. W publicznie dost´pnych wykazach mogà byç
te˝ zamieszczane dane o innych dokumentach zawie-
rajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie.

Art. 22. 1. Do prowadzenia publicznie dost´pnych
wykazów sà obowiàzane organy administracji w∏aÊci-
we w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2.

2. Publicznie dost´pne wykazy danych o doku-
mentach, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16 i 17,
prowadzà tak˝e organy administracji w∏aÊciwe do
prowadzenia post´powania, w ramach którego lub
w wyniku którego sporzàdzane sà te dokumenty.

Art. 23. 1. Publicznie dost´pne wykazy prowadzi
si´ w formie elektronicznej. Organ administracji obo-
wiàzany do prowadzenia wykazu udost´pnia go
w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór oraz zawartoÊç i uk∏ad
publicznie dost´pnego wykazu, majàc na uwadze za-
pewnienie przejrzystoÊci wykazu i ∏atwoÊci wyszuki-
wania zawartych w nim informacji oraz uwzgl´dniajàc
nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca
i daty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania,
a tak˝e zastrze˝enia dotyczàce nieudost´pniania infor-
macji.

Art. 24. 1. Informacje:

1) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska, dotyczàce: 

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

b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90
ust. 1 tej ustawy,

c) programów ochrony powietrza, o których mo-
wa w art. 91 ust. 3 i 5 tej ustawy,

d) planów dzia∏aƒ krótkoterminowych, o których
mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,

e) wyników badaƒ, o których mowa w art. 109
ust. 2 tej ustawy,

f) terenów, o których mowa w art. 110a ust. 1 tej
ustawy,

g) map akustycznych, o których mowa w art. 118
ust. 1 tej ustawy,

h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 tej
ustawy,

i) programów ochrony Êrodowiska przed ha∏a-
sem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej
ustawy,

j) wyników badaƒ, o których mowa w art. 123
ust. 2 tej ustawy,

k) terenów, o których mowa w art. 124 tej ustawy,

l) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175
ust. 1—3 tej ustawy, 

m) map akustycznych, o których mowa w art. 179
ust. 1 tej ustawy,

n) emisji i poboru wód, zgromadzone w woje-
wódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze Êro-
dowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 tej
ustawy,

2) dotyczàce wytwarzania i gospodarowania odpa-
dami, zgromadzone w wojewódzkiej bazie da-
nych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

3) dotyczàce wyników badaƒ, o których mowa
w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne 

— sà udost´pniane za poÊrednictwem systemów
teleinformatycznych, w szczególnoÊci przy wykorzy-
staniu elektronicznych baz danych.

2. Informacje zawarte w elektronicznych bazach
danych sà udost´pniane w Biuletynie Informacji
Publicznej prowadzonym przez podmioty, o których
mowa w ust. 3.

3. Elektroniczne bazy danych prowadzà:

1) marsza∏ek województwa — w zakresie informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g oraz i,
a tak˝e pkt 2;

2) starosta — w zakresie informacji, o których mowa w:

a) ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f, 

b) ust. 1 pkt 1 lit. g oraz i — w przypadku terenów,
o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska;

3) wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska —
w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. a, b, j—l i n oraz pkt 3;

4) zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà lub lotniskiem
— w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. h oraz m;

5) zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà, linià tramwajo-
wà, lotniskiem lub portem — w zakresie informa-
cji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l.

4. Zadanie marsza∏ka województwa, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 1, jest zadaniem z zakresu administra-
cji rzàdowej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, bioràc
pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia dost´pu do in-
formacji, o których mowa w ust. 1, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) sposób udost´pniania informacji;

2) minimalny zakres udost´pnianych informacji;
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3) form´ udost´pniania informacji;

4) cz´stotliwoÊç aktualizacji udost´pnianych infor-
macji.

Art. 25. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej sà
udost´pniane tak˝e:

1) przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska:

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska:

— polityka ekologiczna paƒstwa, o której mowa
w art. 15 ust. 1 tej ustawy,

— raport z realizacji polityki ekologicznej paƒ-
stwa, o którym mowa w art. 16 tej ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach:

— krajowy plan gospodarki odpadami, 

— sprawozdanie z realizacji krajowego planu
gospodarki odpadami,

c) informacje o przepisach krajowych i wspólnoto-
wych, a tak˝e o umowach mi´dzynarodowych,
które dotyczà ochrony Êrodowiska, a tak˝e ra-
porty z wykonania tych przepisów i umów,
w przypadkach, gdy raporty te sà dost´pne,

d) porozumienia dotyczàce ochrony Êrodowiska,

e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych:

— Rejestr Zamkni´tego U˝ycia GMO, o którym
mowa w art. 34 tej ustawy, 

— Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do
Ârodowiska, o którym mowa w art. 40 tej
ustawy,

— Rejestr Produktów GMO, o którym mowa
w art. 50 ust. 1 tej ustawy,

— Rejestr Wywozu za Granic´ i Tranzytu przez te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów
GMO, o którym mowa w art. 56 tej ustawy,

f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra-
wo wodne:

— krajowy program oczyszczania Êcieków ko-
munalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3
tej ustawy,

— sprawozdanie z wykonania krajowego pro-
gramu oczyszczania Êcieków komunalnych,
o którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy;

2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowi-
ska — baza danych o ocenach oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz strategicz-
nych ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko;

3) przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska:

a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanie-
czyszczeƒ, o którym mowa w art. 236a ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska,

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

4) przez marsza∏ka województwa:

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska: 

— wojewódzkie programy ochrony Êrodowiska,
o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, 

— raporty z wykonania wojewódzkich progra-
mów ochrony Êrodowiska, o których mowa
w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

— program ochrony powietrza, o którym mowa
w art. 91 ust. 1 tej ustawy,

— plan dzia∏aƒ krótkoterminowych, o którym
mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,

— programy ochrony Êrodowiska przed ha∏a-
sem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej
ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach:

— rejestr udzielonych zezwoleƒ w zakresie wy-
twarzania i gospodarowania odpadami,
o którym mowa w art. 37 ust. 6 tej ustawy,

— wojewódzki plan gospodarki odpadami, 

— sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami;

5) przez dyrektora regionalnego zarzàdu 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 Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej — rejestr substancji niebezpiecz-
nych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska;

7) przez starost´:

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska:

— powiatowe programy ochrony Êrodowiska,
o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,

— raporty z wykonania powiatowych progra-
mów ochrony Êrodowiska, o których mowa
w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

— programy ochrony Êrodowiska przed ha∏a-
sem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej
ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach:

— powiatowy plan gospodarki odpadami,

— sprawozdanie z realizacji powiatowego pla-
nu gospodarki odpadami;

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:

a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska: 

— gminne programy ochrony Êrodowiska,
o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,

— raporty z wykonania gminnych programów
ochrony Êrodowiska, o których mowa w art. 18
ust. 2 tej ustawy,
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b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach:

— gminny plan gospodarki odpadami, 

— sprawozdanie z realizacji gminnego planu
gospodarki odpadami.

Rozdzia∏ 4

Op∏aty

Art. 26. 1. Wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzi-
bie organu administracji dokumentów wyszczegól-
nionych w publicznie dost´pnym wykazie jest bez-
p∏atne.

2. Za wyszukiwanie informacji, a tak˝e za prze-
kszta∏canie informacji w form´ wskazanà we wniosku,
sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich
przes∏anie organ administracji pobiera op∏aty w wy-
sokoÊci odzwierciedlajàcej zwiàzane z tym uzasadnio-
ne koszty.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, pobierane
przez organ administracji:

1) rzàdowego sektora finansów publicznych — sta-
nowià dochód bud˝etu paƒstwa;

2) samorzàdowego sektora finansów publicznych —
stanowià dochód w∏asny jednostek samorzàdu te-
rytorialnego.

4. Op∏at, o których mowa w ust. 2, nie pobiera si´,
je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez organ administracji.

Art. 27. 1. Górne jednostkowe stawki op∏at, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 2, wynoszà:

1) za wyszukiwanie informacji — 10 z∏, je˝eli wymaga
wyszukiwania do dziesi´ciu dokumentów; op∏ata
ulega zwi´kszeniu o nie wi´cej ni˝ 1 z∏ za ka˝dy ko-
lejny dokument, je˝eli informacja wymaga wyszu-
kiwania wi´cej ni˝ dziesi´ciu dokumentów;

2) za przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà
we wniosku — 3 z∏ za ka˝dy informatyczny noÊnik
danych;

3) za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych
w formacie 210 mm × 297 mm (A4):

a) za stron´ kopii czarno-bia∏ej — 0,60 z∏,

b) za stron´ kopii kolorowej — 6 z∏.

2. Za przes∏anie kopii dokumentów lub danych
drogà pocztowà pobiera si´ op∏at´ za przesy∏k´ dane-
go rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokoÊci po-
danej w obowiàzujàcym cenniku powszechnych us∏ug
pocztowych operatora publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), zwi´k-
szonà o:

1) nie wi´cej ni˝ 4 z∏ — za kopi´ dokumentów lub da-
nych w formie wydruku lub kserokopii;

2) nie wi´cej ni˝ 10 z∏ — za kopi´ dokumentów lub
danych na informatycznym noÊniku danych do-
starczonym przez podmiot ˝àdajàcy informacji.

Art. 28. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) szczegó∏owe stawki op∏at, o których mowa w art. 26
ust. 2,

2) wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç op∏at, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 2,

3) sposób naliczania op∏at, o których mowa w art. 26
ust. 2, z uwzgl´dnieniem przekszta∏cenia informa-
cji w form´ wskazanà we wniosku,

4) terminy i sposób uiszczania op∏at, o których mo-
wa w art. 26 ust. 2 

— bioràc pod uwag´, ˝e op∏aty te nie powinny sta-
nowiç przeszkody w dost´pie do informacji.

DZIA¸ III

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 29. Ka˝dy ma prawo sk∏adania uwag i wnios-
ków w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa.

Art. 30. Organy administracji w∏aÊciwe do wyda-
nia decyzji lub opracowania projektów dokumentów,
w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub
innych ustaw wymagajà zapewnienia mo˝liwoÊci
udzia∏u spo∏eczeƒstwa, zapewniajà mo˝liwoÊç udzia∏u
spo∏eczeƒstwa odpowiednio przed wydaniem tych
decyzji lub ich zmianà oraz przed przyj´ciem tych do-
kumentów lub ich zmianà.

Art. 31. Do prowadzenia post´powaƒ wymagajà-
cych udzia∏u spo∏eczeƒstwa przepisy art. 16—20 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 32. Do uwag i wniosków zg∏aszanych w ra-
mach post´powania wymagajàcego udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa nie stosuje si´ przepisów dzia∏u VIII Kodek-
su post´powania administracyjnego.

Rozdzia∏ 2

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji

Art. 33. 1. Przed wydaniem i zmianà decyzji wyma-
gajàcych udzia∏u spo∏eczeƒstwa organ w∏aÊciwy do
wydania decyzji, bez zb´dnej zw∏oki, podaje do
publicznej wiadomoÊci informacje o: 

1) przystàpieniu do przeprowadzenia oceny oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;

2) wszcz´ciu post´powania;
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3) przedmiocie decyzji, która ma byç wydana w spra-
wie;

4) organie w∏aÊciwym do wydania decyzji oraz orga-
nach w∏aÊciwych do wydania opinii i dokonania
uzgodnieƒ;

5) mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z niezb´dnà doku-
mentacjà sprawy oraz o miejscu, w którym jest
ona wy∏o˝ona do wglàdu;

6) mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu sk∏adania uwag i wniosków,
wskazujàc jednoczeÊnie 21-dniowy termin ich
sk∏adania;

8) organie w∏aÊciwym do rozpatrzenia uwag i wnios-
ków;

9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej
otwartej dla spo∏eczeƒstwa, o której mowa
w art. 36, je˝eli ma byç ona przeprowadzona;

10) post´powaniu w sprawie transgranicznego oddzia-
∏ywania na Êrodowisko, je˝eli jest prowadzone.

2. Do niezb´dnej dokumentacji sprawy, o której
mowa w ust. 1 pkt 5, nale˝à:

1) wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi
za∏àcznikami;

2) wymagane przez przepisy:

a) postanowienia organu w∏aÊciwego do wydania
decyzji,

b) stanowiska innych organów, je˝eli stanowiska sà
dost´pne w terminie sk∏adania uwag i wniosków. 

Art. 34. Uwagi i wnioski mogà byç wnoszone:

1) w formie pisemnej;

2) ustnie do protoko∏u;

3) za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej
bez koniecznoÊci opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm.17)).

Art. 35. Uwagi lub wnioski z∏o˝one po up∏ywie ter-
minu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, pozosta-
wia si´ bez rozpatrzenia.

Art. 36. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji mo˝e
przeprowadziç rozpraw´ administracyjnà otwartà dla
spo∏eczeƒstwa. Przepis art. 91 § 3 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 37. Organ prowadzàcy post´powanie:

1) rozpatruje uwagi i wnioski; 

2) w uzasadnieniu decyzji, niezale˝nie od wymagaƒ
wynikajàcych z przepisów Kodeksu post´powania
administracyjnego, podaje informacje o udziale
spo∏eczeƒstwa w post´powaniu oraz o tym, w jaki
sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim zakre-
sie zosta∏y uwzgl´dnione uwagi i wnioski zg∏oszo-
ne w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa.

Art. 38. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji poda-
je do publicznej wiadomoÊci informacj´ o wydanej
decyzji i o mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z jej treÊcià.

Rozdzia∏ 3

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa 
w opracowywaniu dokumentów

Art. 39. 1. Organ opracowujàcy projekt dokumentu
wymagajàcego udzia∏u spo∏eczeƒstwa, bez zb´dnej
zw∏oki, podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o: 

1) przystàpieniu do opracowywania projektu doku-
mentu i o jego przedmiocie;

2) mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z niezb´dnà doku-
mentacjà sprawy oraz o miejscu, w którym jest
ona wy∏o˝ona do wglàdu;

3) mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków;

4) sposobie i miejscu sk∏adania uwag i wniosków,
wskazujàc jednoczeÊnie co najmniej 21-dniowy
termin ich sk∏adania;

5) organie w∏aÊciwym do rozpatrzenia uwag i wnios-
ków;

6) post´powaniu w sprawie transgranicznego oddzia-
∏ywania na Êrodowisko, je˝eli jest prowadzone.

2. Do niezb´dnej dokumentacji sprawy, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, nale˝à:

1) za∏o˝enia lub projekt dokumentu;

2) wymagane przez przepisy za∏àczniki oraz stanowi-
ska innych organów, je˝eli stanowiska sà dost´p-
ne w terminie sk∏adania uwag i wniosków. 

Art. 40. Uwagi i wnioski mogà byç wnoszone:

1) w formie pisemnej;

2) ustnie do protoko∏u;

3) za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej
bez koniecznoÊci opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym. 

Art. 41. Uwagi lub wnioski z∏o˝one po up∏ywie ter-
minu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozosta-
wia si´ bez rozpatrzenia.

Art. 42. Organ opracowujàcy projekt dokumentu
wymagajàcego udzia∏u spo∏eczeƒstwa:

1) rozpatruje uwagi i wnioski; 

———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.
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2) do∏àcza do przyj´tego dokumentu uzasadnienie
zawierajàce informacje o udziale spo∏eczeƒstwa
w post´powaniu oraz o tym, w jaki sposób zosta-
∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y
uwzgl´dnione uwagi i wnioski zg∏oszone w zwiàz-
ku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa.

Art. 43. Organ opracowujàcy projekt dokumentu
wymagajàcego udzia∏u spo∏eczeƒstwa podaje do
publicznej wiadomoÊci informacj´ o przyj´ciu doku-
mentu i o mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z jego treÊcià
oraz:

1) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2;

2) podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
— w przypadku dokumentów, o których mowa
w art. 46 i 47.

Rozdzia∏ 4

Uprawnienia organizacji ekologicznych

Art. 44. 1. Organizacje ekologiczne, które powo∏u-
jàc si´ na swoje cele statutowe, zg∏oszà ch´ç uczestni-
czenia w okreÊlonym post´powaniu wymagajàcym
udzia∏u spo∏eczeƒstwa, uczestniczà w nim na prawach
strony. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego nie stosuje si´.

2. Organizacji ekologicznej s∏u˝y prawo wniesie-
nia odwo∏ania od decyzji wydanej w post´powaniu
wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa, je˝eli jest to
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, tak˝e
w przypadku, gdy nie bra∏a ona udzia∏u w okreÊlonym
post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa
prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wnie-
sienie odwo∏ania jest równoznaczne ze zg∏oszeniem
ch´ci uczestniczenia w takim post´powaniu. W post´-
powaniu odwo∏awczym organizacja uczestniczy na
prawach strony.

3. Organizacji ekologicznej s∏u˝y skarga do sàdu
administracyjnego od decyzji wydanej w post´powa-
niu wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa, je˝eli jest
to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji,
tak˝e w przypadku, gdy nie bra∏a ona udzia∏u w okreÊ-
lonym post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do
udzia∏u w post´powaniu organizacji ekologicznej s∏u-
˝y za˝alenie.

Art. 45. 1. Organizacje ekologiczne, jednostki po-
mocnicze samorzàdu gminnego, samorzàd pracowni-
czy, jednostki ochotniczych stra˝y po˝arnych oraz
zwiàzki zawodowe mogà wspó∏dzia∏aç w dziedzinie
ochrony Êrodowiska z organami administracji.

2. Zwiàzki zawodowe i samorzàdy pracownicze
mogà powo∏ywaç zak∏adowe komisje ochrony Êrodo-
wiska oraz spo∏ecznych inspektorów ochrony Êrodo-
wiska w celu organizowania i przeprowadzania spo-
∏ecznej kontroli ochrony Êrodowiska na terenie zak∏a-
du pracy.

3. Organy administracji mogà udzielaç pomocy
organizacjom ekologicznym w ich dzia∏alnoÊci w dzie-
dzinie ochrony Êrodowiska.

DZIA¸ IV

Strategiczna ocena oddzia∏ywania 
na Êrodowisko

Rozdzia∏ 1

Dokumenty wymagajàce przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko

Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko wymagajà projekty:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kra-
ju, studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, planów zagos-
podarowania przestrzennego oraz strategii rozwo-
ju regionalnego;

2) polityk, strategii, planów lub programów w dzie-
dzinie przemys∏u, energetyki, transportu, tele-
komunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki od-
padami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo∏ówstwa, tury-
styki i wykorzystywania terenu, opracowywanych
lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczajàcych ramy dla póêniejszej realizacji
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko;

3) polityk, strategii, planów lub programów innych
ni˝ wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja mo-
˝e spowodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na ob-
szar Natura 2000 je˝eli nie sà one bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie
wynikajà z tej ochrony.

Art. 47. Przeprowadzenie strategicznej oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko jest wymagane tak˝e
w przypadku projektów dokumentów, innych ni˝ wy-
mienione w art. 46, je˝eli w uzgodnieniu z w∏aÊciwym
organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowu-
jàcy projekt dokumentu stwierdzi, ˝e wyznaczajà one
ramy dla póêniejszej realizacji przedsi´wzi´ç mogà-
cych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko i ˝e realiza-
cja postanowieƒ tych dokumentów mo˝e spowodo-
waç znaczàce oddzia∏ywanie na Êrodowisko.

Art. 48. 1. Organ opracowujàcy projekty doku-
mentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, mo˝e, po
uzgodnieniu z w∏aÊciwymi organami, o których mowa
w art. 57 i 58, odstàpiç od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, je˝eli uzna,
˝e realizacja postanowieƒ danego dokumentu nie
spowoduje znaczàcego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Odstàpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e dotyczyç wy∏àcznie projektów doku-
mentów stanowiàcych niewielkie modyfikacje w usta-
leniach przyj´tych ju˝ dokumentów lub projektów do-
kumentów dotyczàcych obszarów w granicach jednej
gminy.

3. Odstàpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, o którym mowa
w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierajàcego infor-
macje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.
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4. Informacj´ o odstàpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
o którym mowa w ust. 1, organ opracowujàcy projek-
ty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, po-
daje do publicznej wiadomoÊci bez zb´dnej zw∏oki.

Art. 49. Przy odstàpieniu od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, o któ-
rym mowa w art. 48 ust. 1, albo stwierdzeniu koniecz-
noÊci przeprowadzenia takiej oceny, o którym mowa
w art. 47, bierze si´ pod uwag´ nast´pujàce uwarun-
kowania:

1) charakter dzia∏aƒ przewidzianych w dokumentach,
o których mowa w art. 46 i 47, w szczególnoÊci:

a) stopieƒ, w jakim dokument ustala ramy dla póê-
niejszej realizacji przedsi´wzi´ç, w odniesieniu
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsi´-
wzi´ç,

b) powiàzania z dzia∏aniami przewidzianymi w in-
nych dokumentach,

c) przydatnoÊç w uwzgl´dnieniu aspektów Êrodo-
wiskowych, w szczególnoÊci w celu wspierania
zrównowa˝onego rozwoju, oraz we wdra˝aniu
prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
Êrodowiska,

d) powiàzania z problemami dotyczàcymi ochrony
Êrodowiska;

2) rodzaj i skal´ oddzia∏ywania na Êrodowisko,
w szczególnoÊci:

a) prawdopodobieƒstwo wystàpienia, czas trwa-
nia, zasi´g, cz´stotliwoÊç i odwracalnoÊç od-
dzia∏ywaƒ,

b) prawdopodobieƒstwo wystàpienia oddzia∏y-
waƒ skumulowanych lub transgranicznych,

c) prawdopodobieƒstwo wystàpienia ryzyka dla
zdrowia ludzi lub zagro˝enia dla Êrodowiska;

3) cechy obszaru obj´tego oddzia∏ywaniem na Êro-
dowisko, w szczególnoÊci:

a) obszary o szczególnych w∏aÊciwoÊciach natural-
nych lub posiadajàce znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wra˝liwe na oddzia∏ywania, istnie-
jàce przekroczenia standardów jakoÊci Êrodowi-
ska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz obszary podlegajàce ochronie zgodnie
z prawem mi´dzynarodowym.

Art. 50. Przeprowadzenie strategicznej oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko jest te˝ wymagane w przy-
padku wprowadzania zmian do ju˝ przyj´tego doku-
mentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

Rozdzia∏ 2

Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko

Art. 51. 1. Organ opracowujàcy projekt dokumen-
tu, o którym mowa w art. 46 lub 47, sporzàdza pro-
gnoz´ oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko:

1) zawiera:

a) informacje o zawartoÊci, g∏ównych celach pro-
jektowanego dokumentu oraz jego powiàza-
niach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy
sporzàdzaniu prognozy,

c) propozycje dotyczàce przewidywanych metod
analizy skutków realizacji postanowieƒ projek-
towanego dokumentu oraz cz´stotliwoÊci jej
przeprowadzania,

d) informacje o mo˝liwym transgranicznym od-
dzia∏ywaniu na Êrodowisko,

e) streszczenie sporzàdzone w j´zyku niespecjali-
stycznym;

2) okreÊla, analizuje i ocenia:

a) istniejàcy stan Êrodowiska oraz potencjalne
zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,

b) stan Êrodowiska na obszarach obj´tych przewi-
dywanym znaczàcym oddzia∏ywaniem,

c) istniejàce problemy ochrony Êrodowiska istot-
ne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególnoÊci dotyczàce obsza-
rów podlegajàcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

d) cele ochrony Êrodowiska ustanowione na szcze-
blu mi´dzynarodowym, wspólnotowym i krajo-
wym, istotne z punktu widzenia projektowane-
go dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy Êrodowiska zosta∏y uwzgl´d-
nione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczàce oddzia∏ywania, w tym
oddzia∏ywania bezpoÊrednie, poÊrednie, wtór-
ne, skumulowane, krótkoterminowe, Êrednio-
terminowe i d∏ugoterminowe, sta∏e i chwilowe
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przed-
miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-
gralnoÊç tego obszaru, a tak˝e na Êrodowisko,
a w szczególnoÊci na:

— ró˝norodnoÊç biologicznà,

— ludzi,

— zwierz´ta,

— roÊliny,

— wod´,

— powietrze,

— powierzchni´ ziemi,

— krajobraz,

— klimat,

— zasoby naturalne,

— zabytki,

— dobra materialne

— z uwzgl´dnieniem zale˝noÊci mi´dzy tymi
elementami Êrodowiska i mi´dzy oddzia∏ywa-
niami na te elementy;
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3) przedstawia:

a) rozwiàzania majàce na celu zapobieganie, ogra-
niczanie lub kompensacj´ przyrodniczà nega-
tywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, mogà-
cych byç rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególnoÊci na cele i przed-
miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-
gralnoÊç tego obszaru,

b) bioràc pod uwag´ cele i geograficzny zasi´g
dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony ob-
szaru Natura 2000 oraz integralnoÊç tego ob-
szaru — rozwiàzania alternatywne do rozwià-
zaƒ zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis me-
tod dokonania oceny prowadzàcej do tego wy-
boru albo wyjaÊnienie braku rozwiàzaƒ alterna-
tywnych, w tym wskazania napotkanych trud-
noÊci wynikajàcych z niedostatków techniki lub
luk we wspó∏czesnej wiedzy.

Art. 52. 1. Informacje zawarte w prognozie oddzia-
∏ywania na Êrodowisko, o których mowa w art. 51
ust. 2, powinny byç opracowane stosownie do stanu
wspó∏czesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowa-
ne do zawartoÊci i stopnia szczegó∏owoÊci projekto-
wanego dokumentu oraz etapu przyj´cia tego doku-
mentu w procesie opracowywania projektów doku-
mentów powiàzanych z tym dokumentem.

2. W prognozie oddzia∏ywania na Êrodowisko,
o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzgl´dnia si´ infor-
macje zawarte w prognozach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko sporzàdzonych dla innych, przyj´tych ju˝,
dokumentów powiàzanych z projektem dokumentu
b´dàcego przedmiotem post´powania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe wy-
magania, jakim powinna odpowiadaç prognoza od-
dzia∏ywania na Êrodowisko dotyczàca projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, kierujàc si´ szczególnymi potrzebami plano-
wania przestrzennego na szczeblu gminy oraz
uwzgl´dniajàc: 

1) form´ sporzàdzenia prognozy;

2) zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç okreÊlone
i ocenione w prognozie;

3) zakres terytorialny prognozy;

4) rodzaje dokumentów zawierajàcych informacje,
które powinny byç uwzgl´dnione w prognozie.

Art. 53. Organ opracowujàcy projekt dokumentu,
o którym mowa w art. 46 lub 47, uzgadnia z w∏aÊciwy-
mi organami, o których mowa w art. 57 i 58, zakres
i stopieƒ szczegó∏owoÊci informacji wymaganych
w prognozie oddzia∏ywania na Êrodowisko. Uzgodnie-
nia dokonuje si´ w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku o uzgodnienie.

Rozdzia∏ 3

Opiniowanie, udzia∏ spo∏eczeƒstwa 
i przyj´cie dokumentu

Art. 54. 1. Organ opracowujàcy projekt dokumen-
tu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje projekt,
wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko, opi-
niowaniu przez w∏aÊciwe organy, o których mowa
w art. 57 i 58. W∏aÊciwe organy wydajà opini´ w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie
opinii. 

2. Organ opracowujàcy projekt dokumentu zapew-
nia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, zgodnie z prze-
pisami dzia∏u III rozdzia∏ 1 i 3, w strategicznej ocenie
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opi-
niowania projektów miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póên. zm.18)).

Art. 55. 1. Organ opracowujàcy projekt dokumen-
tu, o którym mowa w art. 46 lub 47, bierze pod uwa-
g´ ustalenia zawarte w prognozie oddzia∏ywania na
Êrodowisko, opinie organów, o których mowa
w art. 57 i 58, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zg∏oszo-
ne w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa.

2. Projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46
lub 47, nie mo˝e zostaç przyj´ty, o ile nie zachodzà
przes∏anki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, je˝eli ze stra-
tegicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko wynika,
˝e mo˝e on znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na ob-
szar Natura 2000.

3. Do przyj´tego dokumentu za∏àcza si´ pisemne
podsumowanie zawierajàce uzasadnienie wyboru
przyj´tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywa-
nych rozwiàzaƒ alternatywnych, a tak˝e informacj´,
w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim za-
kresie zosta∏y uwzgl´dnione:

1) ustalenia zawarte w prognozie oddzia∏ywania na
Êrodowisko;

2) opinie w∏aÊciwych organów, o których mowa
w art. 57 i 58; 

3) zg∏oszone uwagi i wnioski;

4) wyniki post´powania dotyczàcego transgranicz-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko, je˝eli zosta∏o
przeprowadzone;

5) propozycje dotyczàce metod i cz´stotliwoÊci prze-
prowadzania monitoringu skutków realizacji po-
stanowieƒ dokumentu.

———————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880.
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4. Organ opracowujàcy projekt dokumentu prze-
kazuje przyj´ty dokument wraz z podsumowaniem,
o którym mowa w ust. 3, w∏aÊciwym organom, o któ-
rych mowa w art. 57 i 58.

5. Organ opracowujàcy projekt dokumentu jest
obowiàzany prowadziç monitoring skutków realizacji
postanowieƒ przyj´tego dokumentu w zakresie od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, zgodnie z cz´stotliwoÊcià
i metodami, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

Art. 56. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ tak-
˝e do podmiotów opracowujàcych projekt dokumen-
tu, nieb´dàcych organami administracji.

Art. 57. Organem w∏aÊciwym w sprawach opinio-
wania w ramach strategicznych ocen oddzia∏ywania
na Êrodowisko jest:

1) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska — w przy-
padku dokumentów opracowywanych i zmienia-
nych przez centralne organy administracji rzàdowej;

2) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska — w przy-
padku dokumentów innych ni˝ wymienione w pkt 1.

Art. 58. Organem Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
w∏aÊciwym w sprawach opiniowania i uzgadniania
w ramach strategicznych ocen oddzia∏ywania na Êro-
dowisko jest:

1) G∏ówny Inspektor Sanitarny — w przypadku doku-
mentów opracowywanych i zmienianych przez
centralne organy administracji rzàdowej;

2) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny —
w przypadku dokumentów innych ni˝ wymienione
w pkt 1 i 3;

3) paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny —
w przypadku miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

DZIA¸ V

Ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia 
na Êrodowisko oraz na obszar Natura 2000

Rozdzia∏ 1

Przedsi´wzi´cia wymagajàce oceny

Art. 59. 1. Przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wymaga realizacja na-
st´pujàcych planowanych przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko:

1) planowanego przedsi´wzi´cia mogàcego zawsze
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko; 

2) planowanego przedsi´wzi´cia mogàcego poten-
cjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, je˝e-
li obowiàzek przeprowadzenia oceny oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko zosta∏ stwier-
dzony na podstawie art. 63 ust. 1.

2. Realizacja planowanego przedsi´wzi´cia innego
ni˝ okreÊlone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000,
je˝eli:

1) przedsi´wzi´cie to mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na
obszar Natura 2000, a nie jest bezpoÊrednio zwià-
zane z ochronà tego obszaru lub nie wynika z tej
ochrony;

2) obowiàzek przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 zosta∏
stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1.

Art. 60. Rada Ministrów, uwzgl´dniajàc mo˝liwe
oddzia∏ywanie na Êrodowisko przedsi´wzi´ç oraz
uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko; 

2) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych potencjalnie
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko;

3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach
sà kwalifikowane jako przedsi´wzi´cia, o których
mowa w pkt 1 i 2.

Art. 61. 1. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko przeprowadza si´ w ramach:

1) post´powania w sprawie wydania decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach;

2) post´powania w sprawie wydania decyzji, o któ-
rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, je˝eli koniecz-
noÊç przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko zosta∏a stwierdzo-
na przez organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o Êro-
dowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypad-
ku, o którym mowa w art. 88 ust. 1.

2. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko, stanowiàcà cz´Êç post´powania w sprawie wy-
dania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
przeprowadza organ w∏aÊciwy do wydania tej decyzji.

3. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko, stanowiàcà cz´Êç post´powania w sprawie wy-
dania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
i 10, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony Êro-
dowiska. 

4. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000, o której mowa w art. 62 ust. 2, przepro-
wadza si´ w ramach post´powania w sprawie wyda-
nia decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, je˝eli obo-
wiàzek przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000 zosta∏ stwierdzony
na podstawie art. 97 ust. 1.

5. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na ob-
szar Natura 2000, stanowiàcà cz´Êç post´powania
w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 96
ust. 1, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska.

Art. 62. 1. W ramach oceny oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko okreÊla si´, analizuje oraz
ocenia:

1) bezpoÊredni i poÊredni wp∏yw danego przedsi´-
wzi´cia na:
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a) Êrodowisko oraz zdrowie i warunki ˝ycia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) wzajemne oddzia∏ywanie mi´dzy elementami,
o których mowa w lit. a—c,

e) dost´pnoÊç do z∏ó˝ kopalin;

2) mo˝liwoÊci oraz sposoby zapobiegania i zmniej-
szania negatywnego oddzia∏ywania przedsi´wzi´-
cia na Êrodowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

2. W ramach oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´-
cia na obszar Natura 2000 okreÊla si´, analizuje oraz
ocenia oddzia∏ywanie przedsi´wzi´ç na obszary Natu-
ra 2000, bioràc pod uwag´ tak˝e skumulowane od-
dzia∏ywanie przedsi´wzi´cia z innymi przedsi´wzi´-
ciami.

Art. 63. 1. Obowiàzek przeprowadzenia oceny od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko dla plano-
wanego przedsi´wzi´cia mogàcego potencjalnie zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko stwierdza, w dro-
dze postanowienia, organ w∏aÊciwy do wydania decy-
zji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgl´dnia-
jàc ∏àcznie nast´pujàce uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystyk´ przedsi´wzi´cia, z uwzgl´d-
nieniem:

a) skali przedsi´wzi´cia i wielkoÊci zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiàzaƒ z innymi przedsi´wzi´ciami, w szcze-
gólnoÊci kumulowania si´ oddzia∏ywaƒ przed-
si´wzi´ç znajdujàcych si´ na obszarze, na który
b´dzie oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i wyst´powania innych ucià˝liwoÊci,

e) ryzyka wystàpienia powa˝nej awarii, przy
uwzgl´dnieniu u˝ywanych substancji i stoso-
wanych technologii;

2) usytuowanie przedsi´wzi´cia, z uwzgl´dnieniem
mo˝liwego zagro˝enia dla Êrodowiska, w szcze-
gólnoÊci przy istniejàcym u˝ytkowaniu terenu,
zdolnoÊci samooczyszczania si´ Êrodowiska i od-
nawiania si´ zasobów naturalnych, walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowaƒ
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego — uwzgl´dniajàce:

a) obszary wodno-b∏otne oraz inne obszary o p∏yt-
kim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrze˝y,

c) obszary górskie lub leÊne,

d) obszary obj´te ochronà, w tym strefy ochronne
uj´ç wód i obszary ochronne zbiorników wód
Êródlàdowych,

e) obszary wymagajàce specjalnej ochrony ze
wzgl´du na wyst´powanie gatunków roÊlin
i zwierzàt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodni-
czych obj´tych ochronà, w tym obszary Natura
2000 oraz pozosta∏e formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakoÊci Êrodowi-
ska zosta∏y przekroczone,

g) obszary o krajobrazie majàcym znaczenie histo-
ryczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) g´stoÊç zaludnienia,

i) obszary przylegajàce do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skal´ mo˝liwego oddzia∏ywania rozwa˝a-
nego w odniesieniu do uwarunkowaƒ wymienio-
nych w pkt 1 i 2, wynikajàce z:

a) zasi´gu oddzia∏ywania — obszaru geograficz-
nego i liczby ludnoÊci, na którà przedsi´wzi´cie
mo˝e oddzia∏ywaç,

b) transgranicznego charakteru oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na poszczególne elementy
przyrodnicze,

c) wielkoÊci i z∏o˝onoÊci oddzia∏ywania, z uwzgl´d-
nieniem obcià˝enia istniejàcej infrastruktury
technicznej,

d) prawdopodobieƒstwa oddzia∏ywania,

e) czasu trwania, cz´stotliwoÊci i odwracalnoÊci
oddzia∏ywania.

2. Postanowienie wydaje si´ równie˝, je˝eli organ
nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.

3. Obowiàzek przeprowadzenia oceny oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko stwierdza si´ obli-
gatoryjnie, je˝eli mo˝liwoÊç realizacji przedsi´wzi´cia,
o którym mowa w ust. 1, jest uzale˝niona od ustano-
wienia obszaru ograniczonego u˝ytkowania w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
— Prawo ochrony Êrodowiska.

4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, or-
gan okreÊla jednoczeÊnie zakres raportu o oddzia∏y-
waniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko. W tym przy-
padku stosuje si´ przepisy art. 68.

Art. 64. 1. Postanowienia, o których mowa w art. 63
ust. 1 i 2, wydaje si´ po zasi´gni´ciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku
przedsi´wzi´ç wymagajàcych decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—3, 10, 11 i 13.

2. Organ zasi´gajàcy opinii przedk∏ada:

1) wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach; 

2) kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏
uchwalony, albo informacj´ o jego braku; nie doty-
czy to opinii w sprawie obowiàzku przeprowadze-
nia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej
o znaczeniu paƒstwowym, dla przedsi´wzi´ç Euro
2012 oraz dla przedsi´wzi´ç wymagajàcych konce-
sji na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin.
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3. Organy, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc ∏àcznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63
ust. 1, wydajà opini´ co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do
zakresu raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko. 

4. Opini´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie
opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 65. 1. Postanowienia, o których mowa w art. 63
ust. 1 i 2, wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia wszcz´-
cia post´powania w sprawie wydania decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 35 § 5
i art. 36 Kodeksu post´powania administracyjnego sto-
suje si´ odpowiednio.

2. Na postanowienie, o którym mowa w art. 63
ust. 1, przys∏uguje za˝alenie. 

3. Uzasadnienia postanowieƒ, o których mowa
w art. 63 ust. 1 i 2, niezale˝nie od wymagaƒ wynikajà-
cych z Kodeksu post´powania administracyjnego, po-
winny zawieraç informacje o uwarunkowaniach,
o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzgl´dnionych przy
wydawaniu postanowieƒ.

Rozdzia∏ 2

Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia 
na Êrodowisko

Art. 66. 1. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko powinien zawieraç:

1) opis planowanego przedsi´wzi´cia, a w szczegól-
noÊci:

a) charakterystyk´ ca∏ego przedsi´wzi´cia i wa-
runki u˝ytkowania terenu w fazie budowy i eks-
ploatacji lub u˝ytkowania,

b) g∏ówne cechy charakterystyczne procesów pro-
dukcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i iloÊci zanieczyszczeƒ,
wynikajàce z funkcjonowania planowanego
przedsi´wzi´cia;

2) opis elementów przyrodniczych Êrodowiska obj´-
tych zakresem przewidywanego oddzia∏ywania
planowanego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
w tym elementów Êrodowiska obj´tych ochronà
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;

3) opis istniejàcych w sàsiedztwie lub w bezpoÊred-
nim zasi´gu oddzia∏ywania planowanego przed-
si´wzi´cia zabytków chronionych na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami;

4) opis przewidywanych skutków dla Êrodowiska
w przypadku niepodejmowania przedsi´wzi´cia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawc´
oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla Êrodowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) okreÊlenie przewidywanego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko analizowanych wariantów, w tym równie˝
w przypadku wystàpienia powa˝nej awarii prze-
mys∏owej, a tak˝e mo˝liwego transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodaw-
c´ wariantu, ze wskazaniem jego oddzia∏ywania
na Êrodowisko, w szczególnoÊci na:

a) ludzi, roÊliny, zwierz´ta, grzyby i siedliska przy-
rodnicze, wod´ i powietrze,

b) powierzchni´ ziemi, z uwzgl´dnieniem ruchów
masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, obj´te istniejàcà
dokumentacjà, w szczególnoÊci rejestrem lub
ewidencjà zabytków,

e) wzajemne oddzia∏ywanie mi´dzy elementami,
o których mowa w lit. a—d;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez
wnioskodawc´ oraz opis przewidywanych znaczà-
cych oddzia∏ywaƒ planowanego przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko, obejmujàcy bezpoÊrednie, po-
Êrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, Êrednio-
i d∏ugoterminowe, sta∏e i chwilowe oddzia∏ywania
na Êrodowisko, wynikajàce z:

a) istnienia przedsi´wzi´cia,

b) wykorzystywania zasobów Êrodowiska,

c) emisji;

9) opis przewidywanych dzia∏aƒ majàcych na celu za-
pobieganie, ograniczanie lub kompensacj´ przyrod-
niczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko,
w szczególnoÊci na cele i przedmiot ochrony obsza-
ru Natura 2000 oraz integralnoÊç tego obszaru;

10) dla dróg b´dàcych przedsi´wzi´ciami mogàcymi
zawsze znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko:

a) okreÊlenie za∏o˝eƒ do:

— ratowniczych badaƒ zidentyfikowanych zabyt-
ków znajdujàcych si´ na obszarze planowane-
go przedsi´wzi´cia, odkrywanych w trakcie
robót budowlanych,

— programu zabezpieczenia istniejàcych zabyt-
ków przed negatywnym oddzia∏ywaniem
planowanego przedsi´wzi´cia oraz ochrony
krajobrazu kulturowego,

b) analiz´ i ocen´ mo˝liwych zagro˝eƒ i szkód dla
zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
w szczególnoÊci zabytków archeologicznych,
w sàsiedztwie lub w bezpoÊrednim zasi´gu od-
dzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia;
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11) je˝eli planowane przedsi´wzi´cie jest zwiàzane
z u˝yciem instalacji, porównanie proponowanej
technologii z technologià spe∏niajàcà wymagania,
o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsi´wzi´cia
jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczone-
go u˝ytkowania w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodo-
wiska, oraz okreÊlenie granic takiego obszaru,
ograniczeƒ w zakresie przeznaczenia terenu, wy-
magaƒ technicznych dotyczàcych obiektów bu-
dowlanych i sposobów korzystania z nich; nie do-
tyczy to przedsi´wzi´ç polegajàcych na budowie
drogi krajowej;

13) przedstawienie zagadnieƒ w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnieƒ w formie kartograficz-
nej w skali odpowiadajàcej przedmiotowi i szcze-
gó∏owoÊci analizowanych w raporcie zagadnieƒ
oraz umo˝liwiajàcej kompleksowe przedstawienie
przeprowadzonych analiz oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko;

15) analiz´ mo˝liwych konfliktów spo∏ecznych zwiàza-
nych z planowanym przedsi´wzi´ciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddzia∏y-
wania planowanego przedsi´wzi´cia na etapie jego
budowy i eksploatacji lub u˝ytkowania, w szczegól-
noÊci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnoÊç tego obszaru;

17) wskazanie trudnoÊci wynikajàcych z niedostatków
techniki lub luk we wspó∏czesnej wiedzy, jakie na-
potkano, opracowujàc raport;

18) streszczenie w j´zyku niespecjalistycznym infor-
macji zawartych w raporcie, w odniesieniu do ka˝-
dego elementu raportu;

19) nazwisko osoby lub osób sporzàdzajàcych raport;

20) êród∏a informacji stanowiàce podstaw´ do sporzà-
dzenia raportu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4—8,
powinny uwzgl´dniaç przewidywane oddzia∏ywanie
analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralnoÊç tego obszaru.

3. W razie stwierdzenia mo˝liwoÊci transgranicz-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko, informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1—16, powinny uwzgl´dniaç
okreÊlenie oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´-
cia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Je˝eli dla planowanego przedsi´wzi´cia jest ko-
nieczne ustanowienie obszaru ograniczonego u˝ytko-
wania, do raportu powinna byç za∏àczona poÊwiad-
czona przez w∏aÊciwy organ kopia mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na któ-
rym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczone-
go u˝ytkowania. Nie dotyczy to przedsi´wzi´ç polega-
jàcych na budowie drogi krajowej.

5. Je˝eli planowane przedsi´wzi´cie jest zwiàzane
z u˝yciem instalacji obj´tej obowiàzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddzia∏ywaniu

przedsi´wzi´cia na Êrodowisko powinien zawieraç po-
równanie proponowanej techniki z najlepszymi do-
st´pnymi technikami.

6. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko powinien uwzgl´dniaç oddzia∏ywanie przed-
si´wzi´cia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub
u˝ytkowania oraz likwidacji.

Art. 67. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko, sporzàdzany w ramach oceny oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko stanowiàcej
cz´Êç post´powania w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, powinien:

1) zawieraç informacje, o których mowa w art. 66,
okreÊlone ze szczegó∏owoÊcià i dok∏adnoÊcià od-
powiednio do posiadanych danych wynikajàcych
z projektu budowlanego i innych informacji uzy-
skanych po wydaniu decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 2—9 i pkt 11—13, je˝eli by∏y ju˝
dla danego przedsi´wzi´cia wydane;

2) okreÊlaç stopieƒ i sposób uwzgl´dnienia wyma-
gaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska, zawartych
w decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
i decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 2—9 i pkt 11—13, je˝eli by∏y ju˝ dla danego
przedsi´wzi´cia wydane.

Art. 68. 1. Organ, okreÊlajàc zakres raportu,
uwzgl´dnia stan wspó∏czesnej wiedzy i metod badaƒ
oraz istniejàce mo˝liwoÊci techniczne i dost´pnoÊç
danych.

2. Organ, okreÊlajàc zakres raportu, mo˝e — kieru-
jàc si´ usytuowaniem, charakterem i skalà oddzia∏y-
wania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko:

1) odstàpiç od wymagaƒ co do zawartoÊci raportu,
o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16;
nie dotyczy to dróg publicznych oraz linii kolejo-
wych — b´dàcych przedsi´wzi´ciami mogàcymi
zawsze znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko;

2) wskazaç:

a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagajà-
cych zbadania,

b) rodzaje oddzia∏ywaƒ oraz elementy Êrodowiska
wymagajàce szczegó∏owej analizy,

c) zakres i metody badaƒ.

Art. 69. 1. Wnioskodawca mo˝e, sk∏adajàc wnio-
sek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, zamiast raportu o od-
dzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, z∏o˝yç
kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia wraz z wnioskiem
o ustalenie zakresu raportu.

2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiàzkowe,
w przypadku gdy przedsi´wzi´cie mo˝e transgranicz-
nie oddzia∏ywaç na Êrodowisko.

3. Organ okreÊla zakres raportu w drodze postano-
wienia. W tym przypadku stosuje si´ przepisy art. 68.
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4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu po-
st´powania w sprawie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przed∏o˝enia przez wnios-
kodawc´ raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko.

Art. 70. 1. Postanowienie, o którym mowa w art. 69
ust. 3, wydaje si´ po zasi´gni´ciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku
przedsi´wzi´ç wymagajàcych decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—3 i pkt 10—13.

2. Organ zasi´gajàcy opinii przedk∏ada:

1) wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach;

2) kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia.

3. Opini´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´
w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów,
o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36
Kodeksu post´powania administracyjnego stosuje si´
odpowiednio.

4. Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3,
wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia wszcz´cia post´-
powania w sprawie wydania decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach; przepisy art. 35 § 5 i art. 36
Kodeksu post´powania administracyjnego stosuje si´
odpowiednio.

Rozdzia∏ 3

Decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach

Art. 71. 1. Decyzja o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach okreÊla Êrodowiskowe uwarunkowania reali-
zacji przedsi´wzi´cia.

2. Uzyskanie decyzji o Êrodowiskowych uwarun-
kowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko;

2) przedsi´wzi´ç mogàcych potencjalnie znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko.

Art. 72. 1. Wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach nast´puje przed uzyskaniem:

1) decyzji o pozwoleniu na budow´, decyzji o za-
twierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
— wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.19));

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórk´ obiektów jàdro-
wych — wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu — wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym;

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin, na wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, na bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji oraz sk∏a-
dowanie odpadów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych — wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze;

5) decyzji okreÊlajàcej szczegó∏owe warunki wydoby-
wania kopaliny — wydawanej na podstawie usta-
wy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Pra-
wo geologiczne i górnicze;

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

7) decyzji ustalajàcej warunki prowadzenia robót po-
legajàcych na regulacji wód oraz budowie wa∏ów
przeciwpowodziowych, a tak˝e robót melioracyj-
nych, odwodnieƒ budowlanych oraz innych robót
ziemnych zmieniajàcych stosunki wodne na tere-
nach o szczególnych wartoÊciach przyrodniczych,
zw∏aszcza na terenach, na których znajdujà si´ sku-
pienia roÊlinnoÊci o szczególnej wartoÊci z punktu
widzenia przyrodniczego, terenach o walorach kra-
jobrazowych i ekologicznych, terenach masowych
l´gów ptactwa, wyst´powania skupieƒ gatunków
chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przep∏awek
i miejsc masowej migracji ryb i innych organi-
zmów wodnych — wydawanej na podstawie usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wy-
miany gruntów — wydawanej na podstawie usta-
wy 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 u˝ytek rolny — wydawa-
nej na podstawie ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.20));

10) decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji dro-
gowej — wydawanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194);

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej — wy-
dawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94, z póên. zm.21));

———————
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 914.

———————
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405,
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902.
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12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady — wyda-
wanej na podstawie ustawy z dnia 27 paêdziernika
1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2571, z póên. zm.22));

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsi´wzi´ç Euro
2012 — wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 2007 r. o przygotowaniu fina∏owego
turnieju Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1058). 

2. Wymogu uzyskania decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach nie stosuje si´ w przypadku zmiany:

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegajàcych na:

a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkoÊci zabez-
pieczenia roszczeƒ mogàcych powstaç wskutek
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej decyzjà,

b) zmianie danych wnioskodawcy;

2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polega-
jàcych tak˝e na: 

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której
ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç,

b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot.

3. Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
do∏àcza si´ do wniosku o wydanie decyzji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—13. Z∏o˝enie wniosku powinno
nastàpiç w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach sta∏a si´ osta-
teczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, mo˝e ulec wy-
d∏u˝eniu o 2 lata, je˝eli realizacja planowanego przed-
si´wzi´cia przebiega etapowo oraz nie zmieni∏y si´
warunki okreÊlone w decyzji o Êrodowiskowych uwa-
runkowaniach.

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, dla dane-
go przedsi´wzi´cia wydaje si´ jednà decyzj´ o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach. Jednà decyzj´ o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach wydaje si´ tak˝e w przy-
padku, gdy dla danego przedsi´wzi´cia jest wymagane
uzyskanie wi´cej ni˝ jednej z decyzji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—13, lub gdy wnioskodawca uzyskuje od-
r´bnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji
przedsi´wzi´cia.

6. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—13, dotyczàcych przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, po-
daje do publicznej wiadomoÊci informacje o wydanej
decyzji i o mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z jej treÊcià
oraz z dokumentacjà sprawy.

7. Je˝eli przedsi´wzi´cie, dla którego zosta∏a wy-
dana decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
lub decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—13, mo˝e
znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura
2000, wyznaczony po dniu wydania tych decyzji,
uprawniony podmiot powinien z∏o˝yç, w terminie ro-
ku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wy-
danie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura 2000.
Przepisy ustawy o wydawaniu decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach stosuje si´ odpowiednio,
z wy∏àczeniem obowiàzku opiniowania przez organ,
o którym mowa w art. 78.

Art. 73. 1. Post´powanie w sprawie wydania decy-
zji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si´
na wniosek podmiotu planujàcego podj´cie realizacji
przedsi´wzi´cia.

2. Dla przedsi´wzi´cia, dla którego zgodnie z od-
r´bnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwier-
dzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, post´-
powanie w sprawie wydania decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach wszczyna si´ z urz´du. Ra-
port o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
albo kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia sporzàdza or-
gan w∏aÊciwy do wydania decyzji.

Art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach nale˝y do∏àczyç:

1) w przypadku przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko — raport
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
a w przypadku gdy wnioskodawca wystàpi∏
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kar-
t´ informacyjnà przedsi´wzi´cia;

2) w przypadku przedsi´wzi´ç mogàcych potencjal-
nie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko — kart´
informacyjnà przedsi´wzi´cia;

3) poÊwiadczonà przez w∏aÊciwy organ kopi´ mapy
ewidencyjnej obejmujàcej przewidywany teren,
na którym b´dzie realizowane przedsi´wzi´cie,
oraz obejmujàcej obszar, na który b´dzie oddzia∏y-
waç przedsi´wzi´cie;

4) w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decy-
zji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, pro-
wadzonych w granicach przestrzeni niestanowià-
cej cz´Êci sk∏adowej nieruchomoÊci gruntowej, za-
miast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 — map´
sytuacyjno-wysokoÊciowà sporzàdzonà w skali
umo˝liwiajàcej szczegó∏owe przedstawienie prze-
biegu granic terenu, którego dotyczy wniosek,
oraz obejmujàcà obszar, na który b´dzie oddzia∏y-
waç przedsi´wzi´cie;

5) dla przedsi´wzi´ç, dla których organem prowa-
dzàcym post´powanie jest regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska — wypis i wyrys z miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego,
je˝eli plan ten zosta∏ uchwalony, albo informacj´
o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu
paƒstwowym, dla przedsi´wzi´ç Euro 2012 oraz
dla przedsi´wzi´ç wymagajàcych koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin;

———————
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.
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6) wypis z ewidencji gruntów obejmujàcy przewidy-
wany teren, na którym b´dzie realizowane przed-
si´wzi´cie oraz obejmujàcy obszar, na który b´-
dzie oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie.

2. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko i kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia przed-
k∏ada si´ w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych noÊni-
kach danych.

3. Je˝eli liczba stron post´powania o wydanie de-
cyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach przekra-
cza 20, stosuje si´ przepis art. 49 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego. 

Art. 75. 1. Organem w∏aÊciwym do wydania decy-
zji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach jest: 

1) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska — w przy-
padku:

a) b´dàcych przedsi´wzi´ciami mogàcymi zawsze
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko:

— dróg,

— linii kolejowych,

— napowietrznych linii elektroenergetycznych,

— instalacji do przesy∏u ropy naftowej, produk-
tów naftowych, substancji chemicznych lub
gazu,

— sztucznych zbiorników wodnych, 

b) przedsi´wzi´ç realizowanych na terenach za-
mkni´tych,

c) przedsi´wzi´ç realizowanych na obszarach
morskich,

d) zmiany lasu, niestanowiàcego w∏asnoÊci Skar-
bu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;

2) starosta — w przypadku scalania, wymiany lub
podzia∏u gruntów;

3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych
— w przypadku zmiany lasu, stanowiàcego w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta — w przypadku
pozosta∏ych przedsi´wzi´ç.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. c, w∏aÊciwoÊç miejscowà regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska ustala si´ w odniesieniu do ob-
szaru morskiego wzd∏u˝ wybrze˝a na terenie danego
województwa.

3. W przypadku przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gmin´ decyzj´
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt,
burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze w∏a-
ÊciwoÊci przedsi´wzi´cie jest realizowane.

4. W przypadku przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, wykraczajàcego poza obszar jednej
gminy decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego
obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje si´ najwi´ksza cz´Êç
terenu, na którym ma byç realizowane to przedsi´-
wzi´cie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójta-
mi, burmistrzami, prezydentami miast. 

5. W przypadku przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, wykraczajàcego poza obszar jednego
województwa decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach wydaje regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje si´ naj-
wi´ksza cz´Êç terenu, na którym ma byç realizowane to
przedsi´wzi´cie, w porozumieniu z zainteresowanymi
regionalnymi dyrektorami ochrony Êrodowiska. 

6. W przypadku przedsi´wzi´cia realizowanego
w cz´Êci na terenie zamkni´tym dla ca∏ego przedsi´-
wzi´cia decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska.

7. W przypadku przedsi´wzi´cia realizowanego
w cz´Êci na obszarze morskim dla ca∏ego przedsi´-
wzi´cia decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska.

Art. 76. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏o-
woÊci w zakresie wydawania decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach przez organy, o których mo-
wa w art. 75 ust. 1 pkt 2—4, Generalny Dyrektor
Ochrony Ârodowiska kieruje wystàpienie, którego tre-
Êcià mo˝e byç w szczególnoÊci wniosek o stwierdze-
nie niewa˝noÊci tej decyzji.

2. W przypadku skierowania wystàpienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Ârodowiska przys∏ugujà prawa strony w po-
st´powaniu administracyjnym i post´powaniu przed
sàdem administracyjnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
orzeczeƒ samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych. 

Art. 77. 1. Je˝eli jest przeprowadzana ocena od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, przed
wydaniem decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach organ w∏aÊciwy do wydania tej decyzji:

1) uzgadnia warunki realizacji przedsi´wzi´cia z re-
gionalnym dyrektorem ochrony Êrodowiska; 

2) zasi´ga opinii organu, o którym mowa w art. 78,
w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decy-
zji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—3
i pkt 10—13. 

2. Organ wyst´pujàcy o uzgodnienie lub opini´,
o których mowa w ust. 1, przedk∏ada:

1) wniosek o wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach;

2) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏
uchwalony, albo informacj´ o jego braku; nie do-
tyczy to uzgodnieƒ i opinii dla drogi publicznej,
dla linii kolejowej o znaczeniu paƒstwowym, dla
przedsi´wzi´ç Euro 2012 oraz dla przedsi´wzi´ç
wymagajàcych koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie z∏ó˝ kopalin.

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na-
st´puje w drodze postanowienia. 
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4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, re-
gionalny dyrektor ochrony Êrodowiska:

1) uzgadnia realizacj´ przedsi´wzi´cia oraz okreÊla
warunki tej realizacji;

2) przedstawia stanowisko w sprawie koniecznoÊci
przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko oraz post´powania w spra-
wie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko w ramach post´powania w sprawie wydania
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.

5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska stwierdza
koniecznoÊç przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko w ramach post´powa-
nia w sprawie wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, bioràc pod uwag´ w szcze-
gólnoÊci nast´pujàce okolicznoÊci:

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsi´wzi´cia lub elementów przyrodniczych
Êrodowiska obj´tych zakresem przewidywanego
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko nie
pozwalajà wystarczajàco oceniç jego oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko;

2) ze wzgl´du na rodzaj i charakterystyk´ przedsi´-
wzi´cia oraz jego powiàzania z innymi przedsi´-
wzi´ciami istnieje mo˝liwoÊç kumulowania si´ od-
dzia∏ywaƒ przedsi´wzi´ç znajdujàcych si´ na obsza-
rze, na który b´dzie oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie;

3) istnieje mo˝liwoÊç oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na obszary wymagajàce specjalnej ochrony ze
wzgl´du na wyst´powanie gatunków roÊlin i zwie-
rzàt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych ob-
j´tych ochronà, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozosta∏e formy ochrony przyrody.

6. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do-
konuje si´ oraz opini´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
wydaje si´ w terminie 30 dni od dnia otrzymania do-
kumentów, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 35
§ 5 i art. 36 Kodeksu post´powania administracyjnego
stosuje si´ odpowiednio.

7. Do uzgodnienia i opinii, o których mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 Kodeksu po-
st´powania administracyjnego.

Art. 78. 1. Organem Paƒstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w∏aÊciwym do wydawania opinii, o których mowa
w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1
pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, jest:

1) paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny —
w odniesieniu do:

a) b´dàcych przedsi´wzi´ciami mogàcymi zawsze
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko:

— dróg,

— linii kolejowych,

— napowietrznych linii elektroenergetycznych,

— instalacji do przesy∏u ropy naftowej, produk-
tów naftowych, substancji chemicznych lub
gazu,

— sztucznych zbiorników wodnych,

b) pozosta∏ych przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko w zakresie zadaƒ
okreÊlonych dla niego w ustawie z dnia 14 mar-
ca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny lub
paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny — w od-
niesieniu do pozosta∏ych przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, w zakresie
zadaƒ okreÊlonych dla tych organów w ustawie
z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej.

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach, o których
mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsi´wzi´ç na te-
renach jednostek organizacyjnych podleg∏ych
Ministrowi Obrony Narodowej jest w∏aÊciwy organ
Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Organem w∏aÊciwym w sprawach, o których
mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsi´wzi´ç na te-
renach jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nad-
zorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych jest w∏aÊciwy organ Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji.

4. Niewydanie przez w∏aÊciwe organy Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64
ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2
i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o któ-
rym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6
i art. 90 ust. 6, traktuje si´ jako brak zastrze˝eƒ. 

Art. 79. 1. Przed wydaniem decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach organ w∏aÊciwy do jej wyda-
nia zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa w po-
st´powaniu, w ramach którego przeprowadza ocen´
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko. 

2. Organ prowadzàcy post´powanie mo˝e, w dro-
dze postanowienia, wy∏àczyç stosowanie przepisów
dzia∏u III i VI w odniesieniu do przedsi´wzi´ç realizo-
wanych na terenach zamkni´tych, je˝eli zastosowanie
tych przepisów mog∏oby mieç niekorzystny wp∏yw na
cele obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

Art. 80. 1. Je˝eli by∏a przeprowadzona ocena od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, w∏aÊciwy
organ wydaje decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach, bioràc pod uwag´:

1) wyniki uzgodnieƒ i opinii, o których mowa w art. 77
ust. 1; 

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;

3) wyniki post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa;

4) wyniki post´powania w sprawie transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko, je˝eli zosta∏o prze-
prowadzone. 
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2. W∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoÊci
lokalizacji przedsi´wzi´cia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, je˝eli plan
ten zosta∏ uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu paƒstwo-
wym, dla przedsi´wzi´ç Euro 2012 oraz dla przedsi´-
wzi´ç wymagajàcych koncesji na poszukiwanie i roz-
poznawanie z∏ó˝ kopalin.

Art. 81. 1. Je˝eli z oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko wynika zasadnoÊç realizacji
przedsi´wzi´cia w wariancie innym ni˝ proponowany
przez wnioskodawc´, organ w∏aÊciwy do wydania de-
cyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, za zgodà
wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopusz-
czony do realizacji lub, w razie braku zgody wniosko-
dawcy, odmawia zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia.

2. Je˝eli z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e znaczà-
co negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000,
organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia, o ile nie zachodzà przes∏anki, o któ-
rych mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Art. 82. 1. W decyzji o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, w∏aÊciwy
organ:

1) okreÊla:

a) rodzaj i miejsce realizacji przedsi´wzi´cia,

b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realiza-
cji i eksploatacji lub u˝ytkowania przedsi´wzi´-
cia, ze szczególnym uwzgl´dnieniem konieczno-
Êci ochrony cennych wartoÊci przyrodniczych,
zasobów naturalnych i zabytków oraz ograni-
czenia ucià˝liwoÊci dla terenów sàsiednich,

c) wymagania dotyczàce ochrony Êrodowiska ko-
nieczne do uwzgl´dnienia w dokumentacji wy-
maganej do wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1—13, w szczególnoÊci
w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10,

d) wymogi w zakresie przeciwdzia∏ania skutkom
awarii przemys∏owych, w odniesieniu do przed-
si´wzi´ç zaliczanych do zak∏adów stwarzajà-
cych zagro˝enie wystàpienia powa˝nych awarii
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska,

e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicz-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko w odniesie-
niu do przedsi´wzi´ç, dla których przeprowa-
dzono post´powanie w sprawie transgraniczne-
go oddzia∏ywania na Êrodowisko;

2) w przypadku gdy z oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko wynika potrzeba:

a) wykonania kompensacji przyrodniczej — stwier-
dza koniecznoÊç wykonania tej kompensacji,

b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowa-
nia oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko — nak∏ada obowiàzek tych dzia∏aƒ;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny Êrodowiska, stwierdza koniecznoÊç utworzenia
obszaru ograniczonego u˝ytkowania;

4) przedstawia stanowisko w sprawie koniecznoÊci
przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko oraz post´powania w spra-
wie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko w ramach post´powania w sprawie wydania
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10;

5) mo˝e na∏o˝yç na wnioskodawc´ obowiàzek przed-
stawienia analizy porealizacyjnej, okreÊlajàc jej za-
kres i termin przedstawienia.

2. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
w∏aÊciwy organ stwierdza koniecznoÊç przeprowadze-
nia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko w ramach post´powania w sprawie wydania de-
cyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, bioràc
pod uwag´ w szczególnoÊci nast´pujàce okolicznoÊci:

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o Êrodo-
wiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsi´wzi´cia nie pozwalajà wystarczajàco oce-
niç jego oddzia∏ywania na Êrodowisko;

2) ze wzgl´du na rodzaj i charakterystyk´ przedsi´-
wzi´cia oraz jego powiàzania z innymi przedsi´-
wzi´ciami istnieje mo˝liwoÊç kumulowania si´
oddzia∏ywaƒ przedsi´wzi´ç znajdujàcych si´ na
obszarze, na który b´dzie oddzia∏ywaç przedsi´-
wzi´cie;

3) istnieje mo˝liwoÊç oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na obszary wymagajàce specjalnej ochrony ze
wzgl´du na wyst´powanie gatunków roÊlin i zwie-
rzàt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych ob-
j´tych ochronà, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozosta∏e formy ochrony przyrody.

3. Charakterystyka przedsi´wzi´cia stanowi za∏àcz-
nik do decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 83. 1. W analizie porealizacyjnej, o której mo-
wa w art. 82 ust. 1 pkt 5, dokonuje si´ porównania
ustaleƒ zawartych w raporcie o oddzia∏ywaniu przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko i w decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach, w szczególnoÊci ustaleƒ do-
tyczàcych przewidywanego charakteru i zakresu od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz pla-
nowanych dzia∏aƒ zapobiegawczych z rzeczywistym
oddzia∏ywaniem przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
i dzia∏aniami podj´tymi dla jego ograniczenia.

2. Je˝eli z analizy porealizacyjnej wynika, ˝e dla
przedsi´wzi´cia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego u˝ytkowania, do analizy powinna byç
za∏àczona poÊwiadczona przez w∏aÊciwy organ kopia
mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem gra-
nic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie ob-
szaru ograniczonego u˝ytkowania.

Art. 84. 1. W przypadku gdy nie zosta∏a przepro-
wadzona ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko, w decyzji o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach w∏aÊciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´-
cia na Êrodowisko. 
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2. Charakterystyka przedsi´wzi´cia i karta infor-
macyjna przedsi´wzi´cia stanowià za∏àczniki do decy-
zji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 85. 1. Decyzja o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie decyzji o Êrodowiskowych uwa-
runkowaniach, niezale˝nie od wymagaƒ wynikajà-
cych z przepisów Kodeksu post´powania administra-
cyjnego, powinno zawieraç:

1) w przypadku gdy zosta∏a przeprowadzona ocena
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko:

a) informacje o przeprowadzonym post´powaniu
wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa oraz
o tym, w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´,
i w jakim zakresie zosta∏y uwzgl´dnione uwagi
i wnioski zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em spo-
∏eczeƒstwa,

b) informacje, w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod
uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y uwzgl´dnione:

— ustalenia zawarte w raporcie o oddzia∏ywa-
niu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,

— uzgodnienia regionalnego dyrektora ochro-
ny Êrodowiska oraz opinie organu, o którym
mowa w art. 78,

— wyniki post´powania w sprawie transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, je˝e-
li zosta∏o przeprowadzone,

c) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 4;

2) w przypadku gdy nie zosta∏a przeprowadzona oce-
na oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
— informacje o uwarunkowaniach, o których mo-
wa w art. 63 ust. 1, uwzgl´dnionych przy stwier-
dzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.

3. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o Êrodowi-
skowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wia-
domoÊci informacje o wydanej decyzji i o mo˝liwo-
Êciach zapoznania si´ z jej treÊcià oraz z dokumenta-
cjà sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z re-
gionalnym dyrektorem ochrony Êrodowiska oraz opi-
nià organu, o którym mowa w art. 78.

Art. 86. Decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach wià˝e organ wydajàcy decyzje, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1—13.

Art. 87. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ od-
powiednio w przypadku zmiany decyzji o Êrodowisko-
wych uwarunkowaniach.

Rozdzia∏ 4

Ponowne przeprowadzenie oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko

Art. 88. 1. Ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko w ramach post´powania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
i 10, przeprowadza si´ tak˝e:

1) na wniosek podmiotu planujàcego podj´cie reali-
zacji przedsi´wzi´cia, z∏o˝ony do organu w∏aÊci-
wego do wydania decyzji;

2) je˝eli organ w∏aÊciwy do wydania decyzji stwier-
dzi, ˝e we wniosku o wydanie decyzji zosta∏y do-
konane zmiany w stosunku do wymagaƒ okreÊlo-
nych w decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
podmiot planujàcy podj´cie realizacji przedsi´wzi´cia
przedk∏ada, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko. Przepisy art. 69 i 70 stosuje si´ odpowiednio. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, or-
gan w∏aÊciwy do wydania decyzji stwierdza, w drodze
postanowienia, obowiàzek sporzàdzenia raportu o od-
dzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, okreÊla-
jàc jednoczeÊnie zakres raportu; na postanowienie to
przys∏uguje za˝alenie.

4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu po-
st´powania w sprawie wydania decyzji do czasu za-
koƒczenia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko.

5. Raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko przedk∏ada si´ w trzech egzemplarzach, wraz
z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycz-
nych noÊnikach danych.

Art. 89. 1. Po otrzymaniu raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko organ w∏aÊciwy do
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
i 10, wyst´puje do regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków re-
alizacji przedsi´wzi´cia. 

2. Organ wyst´pujàcy o uzgodnienie przedk∏ada:

1) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 i 10;

2) decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach;

3) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko.

Art. 90. 1. Po przeprowadzeniu oceny oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko regionalny dyrek-
tor ochrony Êrodowiska wydaje postanowienie
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsi´-
wzi´cia.

2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
wyst´puje:

1) do organu w∏aÊciwego do wydania decyzji, o któ-
rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 lub 10, o zapew-
nienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa w trybie
art. 33—36 i 38;

2) do organu, o którym mowa w art. 78, o wydanie
opinii. 



Dziennik Ustaw Nr 199 — 10762 — Poz. 1227 

3. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, przekazuje regional-
nemu dyrektorowi ochrony Êrodowiska zg∏oszone
przez spo∏eczeƒstwo uwagi i wnioski oraz protokó∏
z rozprawy administracyjnej otwartej dla spo∏eczeƒ-
stwa, je˝eli by∏a przeprowadzona. 

4. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska rozpa-
truje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3. 

5. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska wy-
st´pujàc o opini´, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przed-
k∏ada dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2. 

6. Opini´, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje si´
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wyda-
nie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu post´-
powania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, regio-
nalny dyrektor ochrony Êrodowiska wydaje w termi-
nie 45 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których
mowa w art. 89 ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Ko-
deksu post´powania administracyjnego stosuje si´
odpowiednio.

8. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 Kodeksu post´-
powania administracyjnego.

Art. 91. 1. Postanowienie, o którym mowa w art. 90
ust. 1, wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie postanowienia, niezale˝nie od wy-
magaƒ wynikajàcych z Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego, powinno zawieraç:

1) informacje o przeprowadzonym post´powaniu
wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa oraz o tym,
w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim
zakresie zosta∏y uwzgl´dnione uwagi i wnioski
zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa;

2) informacje, w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwa-
g´ i w jakim zakresie zosta∏y uwzgl´dnione:

a) ustalenia zawarte w raporcie o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,

b) ustalenia zawarte w opinii, o której mowa
w art. 90 ust. 2 pkt 2,

c) wyniki post´powania w sprawie transgranicz-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko, je˝eli zo-
sta∏o przeprowadzone.

Art. 92. Postanowienie, o którym mowa w art. 90
ust. 1, wià˝e organ w∏aÊciwy do wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10. 

Art. 93. 1. W∏aÊciwy organ wydaje decyzje, o któ-
rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, uwzgl´dniajàc
warunki realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlone w:

1) decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach;

2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1.

2. W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 i 10, w∏aÊciwy organ mo˝e:

1) na∏o˝yç na wnioskodawc´ obowiàzki dotyczàce:

a) przeciwdzia∏ania skutkom awarii przemys∏o-
wych, w odniesieniu do przedsi´wzi´ç zalicza-
nych do zak∏adów stwarzajàcych zagro˝enie
wystàpienia powa˝nych awarii w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska,

b) ograniczania transgranicznego oddzia∏ywania
na Êrodowisko w odniesieniu do przedsi´wzi´ç,
dla których przeprowadzono post´powanie do-
tyczàce transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko;

2) na∏o˝yç na wnioskodawc´ obowiàzek przedsta-
wienia analizy porealizacyjnej, okreÊlajàc jej za-
kres i termin przedstawienia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny Êrodowiska — stwierdziç koniecznoÊç utworze-
nia obszaru ograniczonego u˝ytkowania, je˝eli ko-
niecznoÊç ta nie zosta∏a stwierdzona w decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach;

4) zmieniç wymagania, o których mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. c, je˝eli potrzeba zmiany zosta∏a
stwierdzona w ramach oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.

3. W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 i 10, w∏aÊciwy organ, w przypadku gdy z oceny
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wynika
potrzeba:

1) wykonania kompensacji przyrodniczej — stwier-
dza koniecznoÊç wykonania tej kompensacji;

2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko —
nak∏ada obowiàzek tych dzia∏aƒ.

4. Je˝eli z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e znaczà-
co negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000,
organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, odmawia zgody na realiza-
cj´ przedsi´wzi´cia, o ile nie zachodzà przes∏anki,
o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Art. 94. 1. W analizie porealizacyjnej, o której mo-
wa w art. 93 ust. 2 pkt 2, dokonuje si´ porównania
ustaleƒ zawartych w raporcie o oddzia∏ywaniu przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko i w decyzjach, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, w szczególnoÊci usta-
leƒ dotyczàcych przewidywanego charakteru i zakre-
su oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz
planowanych dzia∏aƒ zapobiegawczych z rzeczywi-
stym oddzia∏ywaniem przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
i dzia∏aniami podj´tymi dla jego ograniczenia.

2. Je˝eli z analizy porealizacyjnej wynika, ˝e dla
przedsi´wzi´cia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego u˝ytkowania, do analizy powinna byç
za∏àczona, poÊwiadczona przez w∏aÊciwy organ, kopia
mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem gra-
nic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie ob-
szaru ograniczonego u˝ytkowania.
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Art. 95. 1. Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 i 10, wymagajà uzasadnienia.

2. Uzasadnienie decyzji powinno równie˝ zawieraç
informacje o tym w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod
uwag´ i uwzgl´dnione warunki realizacji przedsi´-
wzi´cia okreÊlone w:

1) decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach;

2) postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

3. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji podaje do
publicznej wiadomoÊci informacje o wydanej decyzji
i o mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z dokumentacjà
sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrekto-
ra ochrony Êrodowiska i opinià organu, o którym mo-
wa w art. 78.

Rozdzia∏ 5

Ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia 
na obszar Natura 2000

Art. 96. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji wy-
maganej przed rozpocz´ciem realizacji przedsi´wzi´-
cia, innego ni˝ przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie jest bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wyni-
ka z tej ochrony, jest obowiàzany do rozwa˝enia, przed
wydaniem tej decyzji, czy przedsi´wzi´cie mo˝e poten-
cjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, nale˝à
w szczególnoÊci:

1) decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—13;

2) koncesja, inna ni˝ wymieniona w art. 72 ust. 1
pkt 4 — wydawana na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

3) pozwolenie wodnoprawne, inne ni˝ wymienione
w art. 72 ust. 1 pkt 6 — wydawane na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne; 

4) zezwolenie na usuni´cie drzew lub krzewów — wy-
dawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;

5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urzàdzeƒ w pol-
skich obszarach morskich — wydawane na pod-
stawie 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 póên.
zm.23)).

3. Je˝eli organ, o którym mowa w ust. 1, uzna, ˝e
przedsi´wzi´cie, inne ni˝ przedsi´wzi´cie mogàce
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie jest
bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, mo˝e potencjalnie
znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, wydaje

postanowienie w sprawie na∏o˝enia obowiàzku przed-
∏o˝enia w∏aÊciwemu miejscowo regionalnemu dyrek-
torowi ochrony Êrodowiska:

1) wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1;

2) karty informacyjnej przedsi´wzi´cia;

3) poÊwiadczonej przez w∏aÊciwy organ kopii mapy
ewidencyjnej obejmujàcej przewidywany teren,
na którym b´dzie realizowane przedsi´wzi´cie,
oraz obejmujàcej obszar, na który b´dzie oddzia∏y-
waç przedsi´wzi´cie;

4) w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych decy-
zji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, pro-
wadzonych w granicach przestrzeni niestanowià-
cej cz´Êci sk∏adowej nieruchomoÊci gruntowej, za-
miast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 — map´
sytuacyjno-wysokoÊciowà sporzàdzonà w skali
umo˝liwiajàcej szczegó∏owe przedstawienie prze-
biegu granic terenu, którego dotyczy wniosek,
oraz obejmujàcà obszar, na który b´dzie oddzia∏y-
waç przedsi´wzi´cie;

5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏
uchwalony, albo informacji o jego braku; nie doty-
czy to drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu
paƒstwowym, przedsi´wzi´ç Euro 2012, przedsi´-
wzi´ç wymagajàcych koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin oraz bezzbiornikowe-
go magazynowania substancji w górotworze. 

Art. 97. 1. Po otrzymaniu dokumentów, o których
mowa w art. 96 ust. 3, regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska stwierdza, uwzgl´dniajàc ∏àcznie uwarun-
kowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, w odniesie-
niu do oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natu-
ra 2000, w szczególnoÊci w odniesieniu do integralno-
Êci i spójnoÊci tych obszarów, oraz bioràc pod uwag´
skumulowane oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia z inny-
mi przedsi´wzi´ciami, w drodze postanowienia, obo-
wiàzek przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wyda-
je si´ w przypadku stwierdzenia, ˝e przedsi´wzi´cie
mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, re-
gionalny dyrektor ochrony Êrodowiska nak∏ada obo-
wiàzek przed∏o˝enia, w dwóch egzemplarzach wraz
z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycz-
nych noÊnikach danych, raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 i okreÊla za-
kres tego raportu. W tym przypadku stosuje si´ prze-
pisy art. 68.

4. Zakres raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia
na obszar Natura 2000 powinien byç ograniczony do
okreÊlenia oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000.

5. W przypadku stwierdzenia, ˝e przedsi´wzi´cie
nie b´dzie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura
2000, regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska stwier-
dza, w drodze postanowienia, brak potrzeby przepro-
wadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
obszar Natura 2000.

———————
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1055.



Dziennik Ustaw Nr 199 — 10764 — Poz. 1227 

6. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 5, wy-
daje si´ w terminie 14 dni od dnia otrzymania doku-
mentów, o których mowa w art. 96 ust. 3. Przepisy
art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego stosuje si´ odpowiednio.

7. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje za˝alenie. 

8. Uzasadnienie postanowienia, o którym mowa
w ust. 1, niezale˝nie od wymagaƒ wynikajàcych z Ko-
deksu post´powania administracyjnego, powinno za-
wieraç informacje o uwarunkowaniach, o których mo-
wa w art. 63 ust. 1. 

9. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 5, nie
stosuje si´ przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 Kodeksu post´-
powania administracyjnego.

Art. 98. 1. Po przeprowadzeniu oceny oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska wydaje postanowienie
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsi´-
wzi´cia w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura
2000.

2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska uzgad-
nia warunki realizacji przedsi´wzi´cia, je˝eli:

1) z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000 wynika, ˝e przedsi´wzi´cie nie b´dzie
znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na ten obszar;

2) z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000 wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e zna-
czàco negatywnie oddzia∏ywaç na ten obszar,
i jednoczeÊnie zachodzà przes∏anki, o których mo-
wa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

3. Je˝eli z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
obszar Natura 2000 wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e
znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na ten obszar, i je-
˝eli nie zachodzà przes∏anki, o których mowa w art. 34
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska odmawia
uzgodnienia warunków realizacji przedsi´wzi´cia.

4. Przed wydaniem postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
wyst´puje do organu, o którym mowa w art. 96 ust. 1,
o zapewnienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w trybie art. 33—36 i 38, przekazujàc temu organowi
raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na obszar Na-
tura 2000.

5. Organ, o którym mowa w art. 96 ust. 1, przeka-
zuje regionalnemu dyrektorowi ochrony Êrodowiska
zg∏oszone przez spo∏eczeƒstwo uwagi i wnioski oraz
protokó∏ z rozprawy administracyjnej otwartej dla
spo∏eczeƒstwa, je˝eli by∏a przeprowadzona. 

6. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska rozpa-
truje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 5. 

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, regio-
nalny dyrektor ochrony Êrodowiska wydaje w termi-
nie 45 dni od dnia otrzymania raportu o oddzia∏ywa-
niu przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000. Przepisy
art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego stosuje si´ odpowiednio.

8. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 Kodeksu post´-
powania administracyjnego. 

Art. 99. 1. Postanowienie, o którym mowa w art. 98
ust. 1, wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie postanowienia, niezale˝nie od
wymagaƒ wynikajàcych z Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego, powinno zawieraç:

1) informacje o przeprowadzonym post´powaniu
wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa oraz o tym,
w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim
zakresie zosta∏y uwzgl´dnione uwagi i wnioski
zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa;

2) informacje o tym, w jaki sposób zosta∏y wzi´te
pod uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y uwzgl´dnio-
ne ustalenia zawarte w raporcie o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000.

Art. 100. Postanowienie, o którym mowa w art. 98
ust. 1, wià˝e organ w∏aÊciwy do wydania decyzji,
o której mowa w art. 96 ust. 1. 

Art. 101. 1. W∏aÊciwy organ wydaje decyzj´, o któ-
rej mowa w art. 96 ust. 1, uwzgl´dniajàc warunki re-
alizacji przedsi´wzi´cia okreÊlone w postanowieniu,
o którym mowa w art. 98 ust. 1. 

2. W decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, w∏a-
Êciwy organ mo˝e:

1) na∏o˝yç na wnioskodawc´ obowiàzki dotyczàce
ograniczania transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko w odniesieniu do przedsi´wzi´ç, dla
których przeprowadzono post´powanie dotyczàce
transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko;

2) w przypadku decyzji, o której mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 — na∏o˝yç na wnioskodawc´ obowià-
zek przedstawienia analizy porealizacyjnej, okreÊ-
lajàc jej zakres i termin przedstawienia.

3. W decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, w∏a-
Êciwy organ, w przypadku gdy z oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 wynika po-
trzeba:

1) wykonania kompensacji przyrodniczej — stwier-
dza koniecznoÊç wykonania tej kompensacji;

2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
— nak∏ada obowiàzek tych dzia∏aƒ.

4. Je˝eli z oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e znaczà-
co negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000,
organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o której mowa
w art. 96 ust. 1, odmawia zgody na realizacj´ przedsi´-
wzi´cia, o ile nie zachodzà przes∏anki, o których mowa
w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. 

Art. 102. W analizie porealizacyjnej, o której mowa
w art. 101 ust. 2 pkt 2, dokonuje si´ porównania usta-
leƒ zawartych w raporcie o oddzia∏ywaniu przedsi´-



Dziennik Ustaw Nr 199 — 10765 — Poz. 1227 

wzi´cia na Êrodowisko i w decyzji, o której mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, w szczególnoÊci ustaleƒ dotyczà-
cych przewidywanego charakteru i zakresu oddzia∏y-
wania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 oraz pla-
nowanych dzia∏aƒ zapobiegawczych z rzeczywistym
oddzia∏ywaniem przedsi´wzi´cia na obszar Natura
2000 i dzia∏aniami podj´tymi dla jego ograniczenia.

Art. 103. 1. Decyzja, o której mowa w art. 96 ust. 1,
wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie decyzji powinno równie˝ zawieraç
informacje o tym w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod
uwag´ i uwzgl´dnione warunki realizacji przedsi´-
wzi´cia okreÊlone w postanowieniu, o którym mowa
w art. 98 ust. 1.

DZIA¸ VI

Post´powanie w sprawie transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 104. 1. W razie stwierdzenia mo˝liwoÊci zna-
czàcego transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko, pochodzàcego z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na skutek:

1) realizacji planowanych przedsi´wzi´ç obj´tych:

a) decyzjà o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,

b) decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
i 10, je˝eli w ramach post´powania w sprawie
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
nie by∏a przeprowadzona ocena oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,

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

— przeprowadza si´ post´powanie dotyczàce trans-
granicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

2. Post´powanie dotyczàce transgranicznego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza si´ równie˝
na wniosek innego paƒstwa, na którego terytorium
mo˝e oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie albo realizacja
projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

Art. 105. Post´powanie dotyczàce transgraniczne-
go oddzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza si´
tak˝e w przypadku, gdy mo˝liwe oddzia∏ywanie po-
chodzàce spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mog-
∏oby ujawniç si´ na jej terytorium.

Art. 106. 1. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, o których mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 1.

2. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku wprowadzania zmian do ju˝
przyj´tych dokumentów, o których mowa w art. 104
ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku post´powania w sprawie trans-
granicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko prowadzo-
nego z udzia∏em paƒstw nieb´dàcych paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej przepisy niniejszego
dzia∏u stosuje si´, o ile wynika to z umowy mi´dzyna-
rodowej i o ile umowa ta nie przewiduje inaczej.

Art. 107. Do post´powania dotyczàcego transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko stosuje si´
przepisy art. 16—20.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie w sprawie 
transgranicznego oddzia∏ywania pochodzàcego 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w przypadku przedsi´wzi´ç

Art. 108. 1. Organ administracji w∏aÊciwy do wy-
dania decyzji, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1,
przeprowadzajàcy ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´-
cia na Êrodowisko, w przypadku stwierdzenia mo˝li-
woÊci znaczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko na skutek realizacji planowanego przed-
si´wzi´cia:

1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu post´-
powania w sprawie transgranicznego oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko, w którym ustala zakres doku-
mentacji niezb´dnej do przeprowadzenia tego po-
st´powania oraz obowiàzek sporzàdzenia tej do-
kumentacji przez wnioskodawc´, w j´zyku paƒ-
stwa, na którego terytorium mo˝e oddzia∏ywaç
przedsi´wzi´cie;

2) niezw∏ocznie informuje Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska o mo˝liwoÊci transgranicz-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko planowanego
przedsi´wzi´cia i przekazuje mu kart´ informacyj-
nà przedsi´wzi´cia;

3) przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Ârodowiska:

a) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 1,

b) postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1,
je˝eli zosta∏o wydane, wraz z opiniami, o któ-
rych mowa w art. 64 ust. 1,

c) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
wydaje si´ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 104
ust. 1 pkt 1.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, przys∏uguje za˝alenie.

4. Przez dokumentacj´, o której mowa w ust. 1
pkt 1, rozumie si´:

1) kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia;

2) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 1;
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3) postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, je-
˝eli zosta∏o wydane, wraz z opiniami, o których
mowa w art. 64 ust. 1;

4) cz´Êç raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko, która umo˝liwi paƒstwu, na którego
terytorium planowane przedsi´wzi´cie mo˝e od-
dzia∏ywaç, ocen´ mo˝liwego znaczàcego transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Art. 109. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska po uzyskaniu informacji o mo˝liwym transgranicz-
nym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko planowanego
przedsi´wzi´cia niezw∏ocznie powiadamia o tym paƒ-
stwo, na którego terytorium przedsi´wzi´cie to mo˝e
oddzia∏ywaç, informujàc o decyzji, która ma byç dla
tego przedsi´wzi´cia wydana, i o organie w∏aÊciwym
do jej wydania, oraz za∏àczajàc kart´ informacyjnà
przedsi´wzi´cia. 

2. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska w po-
wiadomieniu o mo˝liwym transgranicznym oddzia∏y-
waniu na Êrodowisko proponuje termin na odpo-
wiedê, czy paƒstwo, o którym mowa w ust. 1, jest za-
interesowane uczestnictwem w post´powaniu w spra-
wie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

3. Je˝eli paƒstwo, o którym mowa w ust. 1, powia-
domi, ˝e jest zainteresowane uczestnictwem w post´-
powaniu w sprawie transgranicznego oddzia∏ywania
na Êrodowisko, Generalny Dyrektor Ochrony Ârodo-
wiska:

1) w porozumieniu z organem administracji przepro-
wadzajàcym ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´-
cia na Êrodowisko, uzgadnia z tym paƒstwem ter-
miny etapów post´powania, bioràc pod uwag´
koniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci udzia∏u
w post´powaniu w∏aÊciwych organów oraz spo∏e-
czeƒstwa tego paƒstwa;

2) przekazuje temu paƒstwu:

a) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 1,

b) postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1,
je˝eli zosta∏o wydane, wraz z opiniami, o któ-
rych mowa w art. 64 ust. 1,

c) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko.

Art. 110. 1. Organ administracji przeprowadzajàcy
ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
prowadzi, za poÊrednictwem Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska, konsultacje z paƒstwem, na któ-
rego terytorium mo˝e oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie.
Konsultacje dotyczà Êrodków eliminowania lub ogra-
niczania transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska mo˝e
przejàç prowadzenie konsultacji, o których mowa
w ust. 1, je˝eli uzna to za celowe ze wzgl´du na wag´
lub zawi∏oÊç sprawy.

3. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1,
uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska,
a w konsultacjach, o których mowa w ust. 2, organ ad-
ministracji przeprowadzajàcy ocen´ oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.

Art. 111. 1. Uwagi i wnioski dotyczàce karty infor-
macyjnej przedsi´wzi´cia z∏o˝one przez paƒstwo
uczestniczàce w post´powaniu w sprawie transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, rozpatruje si´
przy wydawaniu postanowieƒ, o których mowa
w art. 63 ust. 1 i art. 69 ust. 3. 

2. Uwagi i wnioski z∏o˝one przez paƒstwo uczest-
niczàce w post´powaniu w sprawie transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko, w tym wyniki konsulta-
cji, o których mowa w art. 110, rozpatruje si´
i uwzgl´dnia przy wydawaniu decyzji.

3. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 104
ust. 1 pkt 1, nie powinno nastàpiç przed zakoƒczeniem
post´powania w sprawie transgranicznego oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.

Art. 112. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
przekazuje paƒstwu uczestniczàcemu w post´powa-
niu w sprawie transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko decyzj´, o której mowa w art. 104 ust. 1
pkt 1, bez zb´dnej zw∏oki. 

Rozdzia∏ 3

Post´powanie w sprawie transgranicznego 
oddzia∏ywania pochodzàcego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów
polityk, strategii, planów i programów

Art. 113. 1. W przypadku stwierdzenia mo˝liwoÊci
znaczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko na skutek realizacji dokumentu, o którym
mowa w art. 46 lub 47, organ administracji opracowu-
jàcy projekt tego dokumentu niezw∏ocznie informuje
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska o mo˝li-
woÊci transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko
skutków realizacji tego dokumentu i przekazuje mu
projekt dokumentu wraz z prognozà oddzia∏ywania na
Êrodowisko.

2. Projekt dokumentu oraz prognoz´ oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko, w cz´Êci która umo˝liwi paƒstwu,
na którego terytorium realizacja projektu mo˝e od-
dzia∏ywaç, ocen´ mo˝liwego znaczàcego transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, sporzàdza si´
w j´zyku tego paƒstwa. 

3. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska po
uzyskaniu informacji o mo˝liwym transgranicznym
oddzia∏ywaniu na Êrodowisko projektu dokumentu,
o którym mowa w art. 46 lub 47, niezw∏ocznie powia-
damia o tym paƒstwo, na którego terytorium realiza-
cja projektu dokumentu mo˝e oddzia∏ywaç, za∏àczajàc
do powiadomienia projekt tego dokumentu wraz
z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska w po-
wiadomieniu o mo˝liwym transgranicznym oddzia∏y-
waniu na Êrodowisko proponuje termin na odpo-
wiedê, czy paƒstwo, o którym mowa w ust. 3, jest za-
interesowane uczestnictwem w post´powaniu w spra-
wie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Art. 114. Je˝eli paƒstwo, o którym mowa w art. 113
ust. 3, powiadomi, ˝e jest zainteresowane uczestnic-
twem w post´powaniu w sprawie transgranicznego
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oddzia∏ywania na Êrodowisko, Generalny Dyrektor
Ochrony Ârodowiska, w porozumieniu z organem ad-
ministracji przeprowadzajàcym strategicznà ocen´ od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, uzgadnia z tym paƒstwem
terminy etapów post´powania w sprawie transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, bioràc pod
uwag´ koniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci udzia∏u
w post´powaniu w∏aÊciwych organów oraz spo∏eczeƒ-
stwa tego paƒstwa. 

Art. 115. 1. Organ administracji przeprowadzajàcy
strategicznà ocen´ oddzia∏ywania na Êrodowisko pro-
wadzi, za poÊrednictwem Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska, konsultacje z paƒstwem, na któ-
rego terytorium mo˝e oddzia∏ywaç realizacja projektu
dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47. Konsul-
tacje dotyczà Êrodków eliminowania lub ograniczania
transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska mo˝e
przejàç prowadzenie konsultacji, o których mowa
w ust. 1, je˝eli uzna to za celowe ze wzgl´du na wag´
lub zawi∏oÊç sprawy.

3. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1,
uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska,
a w konsultacjach, o których mowa w ust. 2, organ ad-
ministracji przeprowadzajàcy strategicznà ocen´ od-
dzia∏ywania na Êrodowisko.

Art. 116. 1. Wyniki konsultacji, o których mowa
w art. 115, rozpatruje si´ przed przyj´ciem dokumen-
tu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

2. Przyj´cie dokumentu, o którym mowa w art. 46
lub 47, nie powinno nastàpiç przed zakoƒczeniem po-
st´powania w sprawie transgranicznego oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko. 

Art. 117. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
przekazuje paƒstwu uczestniczàcemu w post´powaniu
w sprawie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko dokument, o którym mowa w art. 46 lub 47,
wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55
ust. 3. 

Rozdzia∏ 4

Post´powanie w przypadku oddzia∏ywania 
pochodzàcego z zagranicy

Art. 118. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
po otrzymaniu dokumentów zawierajàcych informa-
cje o:

1) przedsi´wzi´ciu podejmowanym poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którego realizacja mo˝e
oddzia∏ywaç na Êrodowisko na jej terytorium,

2) projekcie dokumentu opracowywanym poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki
realizacji mogà oddzia∏ywaç na Êrodowisko na jej
terytorium

— niezw∏ocznie przekazuje je regionalnemu dyrekto-
rowi ochrony Êrodowiska w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na obszar mo˝liwego transgranicznego oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko. 

Art. 119. 1. Po stwierdzeniu zasadnoÊci przystàpie-
nia do post´powania dotyczàcego transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska wyk∏ada do wglàdu w j´zyku pol-
skim dokumenty, o których mowa w art. 118, w zakre-
sie, w jakim jest to niezb´dne do analizy oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia albo skutków realizacji dokumen-
tu na Êrodowisko. Przepisy dzia∏u III rozdzia∏ów 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio.

2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska przy-
gotowuje i przedk∏ada Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Ârodowiska projekt stanowiska dotyczàcego
przedsi´wzi´cia albo projektu dokumentu, których re-
alizacja mo˝e oddzia∏ywaç na Êrodowisko na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska po-
wiadamia paƒstwo podejmujàce przedsi´wzi´cie albo
opracowujàce projekt dokumentu, których realizacja
mo˝e oddzia∏ywaç na Êrodowisko na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o stanowisku dotyczàcym od-
powiednio tego przedsi´wzi´cia albo dokumentu.

Art. 120. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska, niezw∏ocznie po otrzymaniu od paƒstwa podej-
mujàcego przedsi´wzi´cie albo opracowujàcego pro-
jekt dokumentu, których realizacja mo˝e oddzia∏ywaç
na Êrodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, decyzji w sprawie tego przedsi´wzi´cia lub przy-
j´tego ju˝ dokumentu, powiadamia o tym regionalne-
go dyrektora ochrony Êrodowiska w∏aÊciwego ze
wzgl´du na obszar mo˝liwego transgranicznego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska poda-
je do publicznej wiadomoÊci informacj´ odpowiednio
o decyzji albo dokumencie, o których mowa w ust. 1,
i o mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z ich treÊcià. 

DZIA¸ VII

Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
i regionalni dyrektorzy ochrony Êrodowiska

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 121. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska jest centralnym organem administracji rzàdowej
powo∏anym do realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 127 ust. 1.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska podle-
ga ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.

Art. 122. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej
Dyrekcji Ochrony Ârodowiska, która jest paƒstwowà
jednostkà bud˝etowà.

2. Organizacj´ Generalnej Dyrekcji Ochrony Âro-
dowiska okreÊla statut, nadany w drodze rozporzà-
dzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.

3. Przy nadawaniu statutu uwzgl´dnia si´ zakres
dzia∏alnoÊci Generalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska.
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Art. 123. 1. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska jest organem administracji rzàdowej niezespolo-
nej, w∏aÊciwym do realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 131 ust. 1, na obszarze województwa. 

2. W przypadkach okreÊlonych ustawà regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska wydaje akty prawa
miejscowego w formie zarzàdzeƒ. 

Art. 124. 1. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej
dyrekcji ochrony Êrodowiska, która jest paƒstwowà
jednostkà bud˝etowà, oraz przy wspó∏pracy z dyrekto-
rami parków krajobrazowych lub zespo∏ów parków
krajobrazowych.

2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska wyko-
nuje swoje zadania w zakresie ochrony przyrody przy
pomocy regionalnego konserwatora przyrody, b´dà-
cego zast´pcà regionalnego dyrektora ochrony Êrodo-
wiska.

3. Organizacj´ regionalnej dyrekcji ochrony Êrodo-
wiska okreÊla statut, nadany w drodze rozporzàdzenia,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska na
wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska. 

4. Przy nadawaniu statutu uwzgl´dnia si´ zakres
dzia∏alnoÊci regionalnej dyrekcji ochrony Êrodowiska.

Art. 125. 1. Je˝eli jest to konieczne ze wzgl´du na
szczególne potrzeby odpowiednio Generalnej Dyrek-
cji Ochrony Ârodowiska lub regionalnych dyrekcji
ochrony Êrodowiska, zatrudniony w nich cz∏onek kor-
pusu s∏u˝by cywilnej mo˝e zostaç przeniesiony mi´-
dzy tymi urz´dami, z zachowaniem prawa do dotych-
czasowego wynagrodzenia, je˝eli wynagrodzenie
przys∏ugujàce na nowym stanowisku pracy jest ni˝sze
od wynagrodzenia przys∏ugujàcego dotychczas.

2. Przeniesienie urz´dnika s∏u˝by cywilnej do innej
miejscowoÊci w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e nastàpiç na okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata. Przenie-
sienie takie mo˝e nastàpiç najwy˝ej dwa razy w czasie
trwania stosunku pracy urz´dnika s∏u˝by cywilnej.

3. Przeniesienie pracownika s∏u˝by cywilnej
w przypadku, o którym mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, z mo˝liwoÊcià jed-
nokrotnego przed∏u˝enia tego okresu maksymalnie
o 3 miesiàce. Przeniesienie takie mo˝e nastàpiç naj-
wy˝ej dwa razy w czasie trwania stosunku pracy pra-
cownika s∏u˝by cywilnej.

4. Niedopuszczalne jest przeniesienie, o którym
mowa w ust. 1, bez zgody cz∏onka korpusu s∏u˝by cy-
wilnej — kobiety w cià˝y lub osoby b´dàcej jedynym
opiekunem dziecka w wieku do lat pi´tnastu, a tak˝e
w przypadku gdy stojà temu na przeszkodzie wa˝ne
wzgl´dy osobiste lub rodzinne cz∏onka korpusu s∏u˝-
by cywilnej.

5. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:

1) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wnio-
sek Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
— w odniesieniu do urz´dnika s∏u˝by cywilnej;

2) pracodawca, u którego pracownik s∏u˝by cywilnej
ma byç zatrudniony, w porozumieniu z pracodaw-
cà, u którego pracownik s∏u˝by cywilnej jest do-
tychczas zatrudniony.

6. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej przeniesio-
nemu do innego urz´du w innej miejscowoÊci przy-
s∏uguje mieszkanie udost´pnione przez urzàd, do któ-
rego cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej zosta∏ przenie-
siony, albo Êwiadczenie na pokrycie kosztów najmu
lokalu mieszkalnego wyp∏acane w okresie przeniesie-
nia, je˝eli:

1) cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej albo jego wspó∏-
ma∏˝onek nie posiadajà mieszkania lub budynku
mieszkalnego w miejscowoÊci, do której nast´pu-
je przeniesienie;

2) przeniesienie nast´puje do miejscowoÊci znacznie
oddalonej od dotychczasowego miejsca zamiesz-
kania pracownika.

7. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej przeniesio-
nemu do innego urz´du w innej miejscowoÊci przy-
s∏uguje tak˝e:

1) jednorazowe Êwiadczenie z tytu∏u przeniesienia:

a) na okres nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc — w wysokoÊci
miesi´cznego wynagrodzenia,

b) na okres d∏u˝szy ni˝ miesiàc — w wysokoÊci
trzymiesi´cznego wynagrodzenia;

2) zwrot kosztów przejazdu cz∏onka korpusu s∏u˝by cy-
wilnej i cz∏onków jego rodziny, zwiàzanego z prze-
niesieniem, a tak˝e zwrot kosztów przewozu mienia;

3) urlop z tytu∏u przeniesienia w ∏àcznym wymiarze
3 dni.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) odleg∏oÊç mi´dzy dotychczasowym miejscem za-
mieszkania cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej a miej-
scowoÊcià, do której jest przenoszony, warunkujà-
cà udost´pnienie mieszkania albo zwrot kosztów
najmu lokalu mieszkalnego, ustalonà z uwzgl´dnie-
niem mo˝liwoÊci komunikacyjnych w zakresie do-
jazdu do pracy;

2) powierzchni´ mieszkania udost´pnianego cz∏on-
kowi korpusu s∏u˝by cywilnej albo sposób ustala-
nia maksymalnej wysokoÊci zwrotu kosztów naj-
mu lokalu mieszkalnego, uwzgl´dniajàc sytuacj´
rodzinnà cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej oraz
majàc na wzgl´dzie przeci´tne ceny wynajmu
mieszkaƒ w miejscowoÊci, do której nast´puje
przeniesienie, oraz wymóg racjonalnego gospo-
darowania Êrodkami bud˝etowymi;

3) maksymalnà wysokoÊç zwrotu kosztów przejazdu
i przewozu mienia, zwiàzanych z przeniesieniem,
oraz sposób ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, bioràc pod uwa-
g´ koniecznoÊç zrekompensowania kosztów zwià-
zanych z przeniesieniem do innej miejscowoÊci;

4) sposób przyznawania oraz wyp∏aty Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 6 i 7, majàc na uwadze za-
pewnienie sprawnego przebiegu przyznawania
oraz wyp∏aty tych Êwiadczeƒ.
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Rozdzia∏ 2

Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska

Art. 126. 1. Generalnego Dyrektora Ochrony Âro-
dowiska powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodo-
wiska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Generalnego
Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na
wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowi-
ska, powo∏uje zast´pców Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska odwo∏uje zast´pców Generalne-
go Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

Art. 127. 1. Do zadaƒ Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska nale˝y:

1) wspó∏udzia∏ w realizacji polityki ochrony Êrodowi-
ska w zakresie ochrony przyrody i kontroli proce-
su inwestycyjnego;

2) kontrola odpowiedzialnoÊci za zapobieganie szko-
dom w Êrodowisku i napraw´ szkód w Êrodowi-
sku;

3) gromadzenie danych i sporzàdzanie informacji
o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronio-
nych oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko;

4) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami ochrony Êro-
dowiska innych paƒstw i organizacjami mi´dzyna-
rodowymi oraz Komisjà Europejskà;

5) wspó∏praca z G∏ównym Konserwatorem Przyrody
i Paƒstwowà Radà Ochrony Przyrody w sprawach
ochrony przyrody; 

6) wspó∏praca z organami jednostek samorzàdu te-
rytorialnego w sprawach ocen oddzia∏ywania na
Êrodowisko i ochrony przyrody;

7) udzia∏ w strategicznych ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko;

8) udzia∏ w post´powaniach w sprawie transgranicz-
nego oddzia∏ywania na Êrodowisko;

9) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z siecià Natura
2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody;

10) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z udzia∏em orga-
nizacji w systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS) na zasadach i w zakresie okreÊlonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sys-
temie ekozarzàdzania i audytu (EMAS);

11) wspó∏praca z organizacjami ekologicznymi.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska mo˝e
zwracaç si´ do Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody
o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przy-
rody nale˝àcych do jego kompetencji. 

3. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska pe∏ni
funkcj´ organu wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego w stosunku
do regionalnych dyrektorów ochrony Êrodowiska. 

Art. 128. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
prowadzi baz´ danych o ocenach oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz strategicznych
ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko, w tym danych
o dokumentacji sporzàdzanej w ramach tych post´po-
waƒ.

Art. 129. 1. Organy w∏aÊciwe do przeprowadzenia
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
oraz strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko sà obowiàzane do corocznego przedk∏adania Ge-
neralnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska, w ter-
minie do koƒca marca, informacji o prowadzonych
ocenach oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko oraz strategicznych ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko, niezb´dnych do prowadzenia bazy da-
nych, o której mowa w art. 128, w tym danych o do-
kumentacji sporzàdzanej w ramach tych ocen, za rok
poprzedni.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres infor-
macji, o których mowa w ust. 1, kierujàc si´ potrzebà
monitorowania ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko
oraz strategicznych ocen oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.

Rozdzia∏ 3

Regionalni dyrektorzy ochrony Êrodowiska

Art. 130. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska powo∏uje regionalnych dyrektorów ochrony Êro-
dowiska spoÊród osób posiadajàcych dyplom ukoƒ-
czenia studiów wy˝szych na kierunku dajàcym kwali-
fikacje do wykonywania zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie oraz posiadajàcych co najmniej 5-letni sta˝ pracy
na stanowisku kierowniczym w zakresie ochrony Êro-
dowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
odwo∏uje regionalnych dyrektorów ochrony Êrodowi-
ska.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska, na
wniosek regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska,
powo∏uje zast´pców regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska spoÊród osób posiadajàcych dyplom
ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunku dajàcym
kwalifikacje do wykonywania zadaƒ okreÊlonych
w ustawie oraz posiadajàcych co najmniej 5-letni sta˝
pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
w zakresie ochrony Êrodowiska. Generalny Dyrektor
Ochrony Ârodowiska odwo∏uje zast´pców regional-
nego dyrektora ochrony Êrodowiska.

3. Regionalny konserwator przyrody powinien po-
siadaç dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na jed-
nym z nast´pujàcych kierunków:

1) biologia;

2) geografia;
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3) geologia;

4) leÊnictwo;

5) ochrona Êrodowiska;

6) rolnictwo;

7) architektura krajobrazu;

8) zootechnika;

9) ogrodnictwo.

Art. 131. 1. Do zadaƒ regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska nale˝y:

1) udzia∏ w strategicznych ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko;

2) przeprowadzanie ocen oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´ç na Êrodowisko lub udzia∏ w tych ocenach;

3) tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;

4) ochrona i zarzàdzanie obszarami Natura 2000 i in-
nymi formami ochrony przyrody, na zasadach
i w zakresie okreÊlonych ustawà z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;

5) wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) przeprowadzanie post´powaƒ i wykonywanie in-
nych zadaƒ, o których mowa w ustawie z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w Êrodowisku i ich naprawie;

7) przekazywanie danych do bazy, o której mowa
w art. 128;

8) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z udzia∏em orga-
nizacji w systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS) na zasadach i w zakresie okreÊlonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sys-
temie ekozarzàdzania i audytu (EMAS);

9) wspó∏praca z organami jednostek samorzàdu te-
rytorialnego w sprawach ocen oddzia∏ywania na
Êrodowisko i ochrony przyrody;

10) wspó∏praca z organizacjami ekologicznymi.

2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska mo˝e
zwracaç si´ do regionalnej rady ochrony przyrody
o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przy-
rody nale˝àcych do jego kompetencji.

Rozdzia∏ 4

Komisje do spraw ocen oddzia∏ywania
na Êrodowisko

Art. 132. 1. Krajowa Komisja do spraw Ocen Od-
dzia∏ywania na Ârodowisko, zwana dalej „Krajowà
Komisjà”, jest organem opiniodawczo-doradczym
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska w zakre-
sie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Przewodniczàcego Krajowej Komisji, zast´pców
przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków Krajowej
Komisji, w liczbie od 40 do 60, powo∏uje i odwo∏uje
Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska spoÊród
przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekolo-
gicznych.

3. Do zadaƒ Krajowej Komisji nale˝y w szczegól-
noÊci:

1) wydawanie opinii w sprawach przed∏o˝onych
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowi-
ska w zwiàzku z jego uprawnieniami wynikajàcymi
z ustawy;

2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen od-
dzia∏ywania na Êrodowisko oraz przedstawianie
opinii i wniosków, w tym dotyczàcych rozwoju
metodologii i programów szkoleniowych w zakre-
sie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko;

3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów
prawnych dotyczàcych systemu ocen oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko;

4) wspó∏praca z regionalnymi komisjami do spraw
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska mo˝e,
na wniosek regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska, zwróciç si´ do Krajowej Komisji o wydanie opinii
w sprawach nale˝àcych do kompetencji regionalnego
dyrektora ochrony Êrodowiska.

Art. 133. 1. Regionalne komisje do spraw ocen od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, zwane dalej „regionalny-
mi komisjami”, sà organami opiniodawczo-doradczy-
mi regionalnych dyrektorów ochrony Êrodowiska
w zakresie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Przewodniczàcego regionalnej komisji, zast´pc´
przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków komisji,
w liczbie od 20 do 40, powo∏uje i odwo∏uje regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska spoÊród przedstawicieli
nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

3. Do zadaƒ regionalnych komisji nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) wydawanie opinii w sprawach przed∏o˝onych
przez regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska
w zwiàzku z jego uprawnieniami wynikajàcymi
z ustawy;

2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczàcych
rozwoju programów szkoleniowych w zakresie
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko;

3) wspó∏praca z Krajowà Komisjà i innymi regional-
nymi komisjami.

4. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska mo˝e,
na wniosek starosty, zwróciç si´ do regionalnej komi-
sji o wydanie opinii w sprawach nale˝àcych do kom-
petencji starosty w zakresie ocen oddzia∏ywania na
Êrodowisko. 

Art. 134. 1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Kra-
jowej Komisji i regionalnych komisji sà pokrywane
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
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2. Obs∏ug´ biurowà Krajowej Komisji i regional-
nych komisji zapewniajà odpowiednio Generalny Dy-
rektor Ochrony Ârodowiska lub regionalni dyrektorzy
ochrony Êrodowiska.

Art. 135. Cz∏onkom Krajowej Komisji i regional-
nych komisji oraz zapraszanym na posiedzenie spe-
cjalistom zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià, w której
odbywa si´ posiedzenie, i bioràcym udzia∏ w posie-
dzeniu przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y
i noclegów na zasadach okreÊlonych w przepisach do-
tyczàcych wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju.

Art. 136. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy sposób funkcjonowania Krajowej
Komisji oraz regionalnych komisji,

2) organizacj´ komisji,

3) tryb dzia∏ania komisji

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia prawid∏owego
wype∏niania przez te komisje ich ustawowych zadaƒ.

DZIA¸ VIII

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 137. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o In-
spekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,
poz. 287, z póên. zm.24)) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. W post´powaniu o ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu do-
tyczàcym przedsi´wzi´cia mogàcego zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz w sprawie
ustalenia lokalizacji autostrad oraz dróg
ekspresowych wojewódzkiemu inspekto-
rowi ochrony Êrodowiska przys∏ugujà pra-
wa strony w post´powaniu administracyj-
nym i post´powaniu przed sàdem admini-
stracyjnym, je˝eli zg∏osi swój udzia∏ w po-
st´powaniu.”.

Art. 138. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.25))
art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
mo˝e powierzyç, w drodze porozumienia,
dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów
Paƒstwowych wykonywanie zadaƒ poza te-
renami jego dzia∏ania, zwiàzanych z realiza-
cjà planu zadaƒ ochronnych lub planu
ochrony obszaru Natura 2000.”.

Art. 139. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.26)) w art. 103 w ust. 3 w pkt 1
lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku z pro-
jektowaniem inwestycji mogàcych zanieczyÊciç
wody podziemne — w odniesieniu do inwestycji
zaliczonych do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których obo-
wiàzek przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wynika z przepi-
sów ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udo-
st´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);”.

Art. 140. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.27)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowanie projektu budowlanego w sposób
zgodny z ustaleniami okreÊlonymi w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w decyzji o Êrodowiskowych uwarun-
kowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), lub w pozwo-
leniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-
skiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.28)), wymaganiami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;”;

2) w art. 28 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ w post´po-
waniu w sprawie pozwolenia na budow´ wy-

———————
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88,
poz. 587 i Nr 124, poz. 859 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865.

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405,
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011.

———————
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138,
poz. 865 i Nr 154, poz. 958.

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 914.

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1055.
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magajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia-
∏ywania na Êrodowisko. W tym przypadku sto-
suje si´ przepisy art. 44 ustawy, o której mowa
w zdaniu pierwszym.”;

3) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) tymczasowych obiektów budowlanych,
niepo∏àczonych trwale z gruntem i przewi-
dzianych do rozbiórki lub przeniesienia
w inne miejsce w terminie okreÊlonym
w zg∏oszeniu, o którym mowa w art. 30
ust. 1, ale nie póêniej ni˝ przed up∏ywem
120 dni od dnia rozpocz´cia budowy okreÊ-
lonego w zg∏oszeniu;”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pozwolenia na budow´ wymagajà przedsi´-
wzi´cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko oraz przedsi´wzi´cia mogàce
znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na ob-
szar Natura 2000, które nie sà bezpoÊrednio
zwiàzane z ochronà tego obszaru lub nie
wynikajà z tej ochrony, w rozumieniu usta-
wy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êro-
dowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko.”;

4) w art. 30:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi wymaga,
z zastrze˝eniem art. 29 ust. 3:”,

— w pkt 3 uchyla si´ lit. c,

b) uchyla si´ ust. 5a;

5) w art. 32:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeprowadzeniu oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko albo oceny
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000, je˝eli jest ona wymagana prze-
pisami ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach od-
dzia∏ywania na Êrodowisko;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków,
w których stanowisko powinno byç wyra˝o-
ne w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opi-
niowania przeprowadzanego w ramach oce-
ny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko albo oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na obszar Natura 2000.”;

6) w art. 33:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cztery egzemplarze projektu budowlanego
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwole-
niami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi oraz zaÊwiadcze-
niem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktu-
alnym na dzieƒ opracowania projektu; nie
dotyczy to uzgodnienia i opiniowania prze-
prowadzanego w ramach oceny oddzia∏y-
wania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko albo
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
obszar Natura 2000;”, 

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych
organów, a tak˝e inne dokumenty, wymaga-
ne przepisami szczególnymi; nie dotyczy to
uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ra-
mach oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko albo oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000;”;

7) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodnoÊç projektu budowlanego z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego albo decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu,
a tak˝e wymaganiami ochrony Êrodowiska,
w szczególnoÊci okreÊlonymi w decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko;”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si´ do pozwole-
nia na budow´ wydawanego dla przedsi´-
wzi´cia podlegajàcego ocenie oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko albo
ocenie oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
obszar Natura 2000.”;

8) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzj´ o pozwoleniu na budow´ w∏aÊciwy
organ przesy∏a niezw∏ocznie wójtowi, bur-
mistrzowi, prezydentowi miasta albo orga-
nowi, który wyda∏ decyzj´ o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, decy-
zj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko,
lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23
i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach od-
dzia∏ywania na Êrodowisko wskazujà przy-
padki, gdy informacje o wydanych decy-
zjach o pozwoleniu na budow´ podaje si´
do publicznej wiadomoÊci oraz gdy dane
o tych decyzjach zamieszcza si´ w publicz-
nie dost´pnych wykazach.”;

9) w art. 49 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogà byç
wydane po uprzednim przeprowadzeniu oce-
ny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko albo oceny oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na obszar Natura 2000, je˝eli jest ona
wymagana przepisami ustawy z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;

10) w art. 71 uchyla si´ ust. 4a. 

Art. 141. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,
z póên. zm.29)) w art. 33 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Je˝eli Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
lub regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
wyda∏ zezwolenie na zabicie zwierzàt obj´tych
ochronà gatunkowà, mogà one byç uÊmiercone
przy u˝yciu broni myÊliwskiej przez osoby
uprawnione do posiadania tej broni.”.

Art. 142. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póên. zm.30)) w art. 28 ust. 2 otrzy-
muje brzmienie:

„2. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
podlegajà G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska oraz Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska.”.

Art. 143. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o ad-
ministracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, z póên. zm.31)) w za∏àczniku do usta-
wy po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) regionalni dyrektorzy ochrony Êrodowiska”.

Art. 144. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.32)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 uchyla si´ pkt 2 i 3;
2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do spraw
uregulowanych w przepisach prawa atomo-
wego.”;

3) w art. 3:
a) uchyla si´ pkt 10c, 11a i 19,
b) po pkt 38 dodaje si´ pkt 38a—38c w brzmieniu:

„38a) Êciekach bytowych — rozumie si´ przez to
Êcieki z budynków mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego oraz u˝ytecznoÊci
publicznej, powstajàce w wyniku ludzkie-
go metabolizmu lub funkcjonowania go-
spodarstw domowych oraz Êcieki o zbli˝o-
nym sk∏adzie pochodzàce z tych budyn-
ków;

38b) Êciekach komunalnych — rozumie si´
przez to Êcieki bytowe lub mieszanin´
Êcieków bytowych ze Êciekami przemy-
s∏owymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzane urzàdzenia-
mi s∏u˝àcymi do realizacji zadaƒ w∏as-
nych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Êcieków komunalnych;

38c) Êciekach przemys∏owych — rozumie si´
przez to Êcieki, nieb´dàce Êciekami byto-
wymi albo wodami opadowymi lub rozto-
powymi, powsta∏e w zwiàzku z prowadzo-
nà przez zak∏ad dzia∏alnoÊcià handlowà,
przemys∏owà, sk∏adowà, transportowà
lub us∏ugowà, a tak˝e b´dàce ich miesza-
ninà ze Êciekami innego podmiotu, od-
prowadzane urzàdzeniami kanalizacyjny-
mi tego zak∏adu;”;

4) uchyla si´ art. 9—11;
5) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska za-
pewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na
zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu
informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w post´powaniu,
którego przedmiotem jest sporzàdzenie pro-
jektu polityki ekologicznej paƒstwa.”;

6) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia

mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informa-
cji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko, w post´-
powaniu, którego przedmiotem jest sporzàdze-
nie programu ochrony Êrodowiska.”;

———————
29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1830.

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394.

31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757
i Nr 175, poz. 1462.

———————
32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056.
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7) w tytule I w dziale IV uchyla si´ rozdzia∏ 1;

8) uchyla si´ art. 30;

9) w tytule I uchyla si´ dzia∏ V i VI;

10) w art. 75 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej
w przypadku przedsi´wzi´ç, dla których by∏a
przeprowadzona ocena oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko na podstawie usta-
wy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko,
okreÊla decyzja o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach oraz inne decyzje, przed wydaniem
których zosta∏a przeprowadzona ocena od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko.”;

11) w art. 76 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Na 30 dni przed terminem oddania do u˝ytkowa-
nia nowo zbudowanego lub przebudowanego
obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub insta-
lacji realizowanych jako przedsi´wzi´cie mogàce
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumie-
niu ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko, in-
westor jest obowiàzany poinformowaç wojewódz-
kiego inspektora ochrony Êrodowiska o planowa-
nym terminie:”;

12) po art. 80b dodaje si´ art. 80c w brzmieniu:

„Art. 80c. Organizacje spo∏eczne mogà wyst´po-
waç do w∏aÊciwych organów admini-
stracji o zastosowanie Êrodków zmie-
rzajàcych do zaprzestania reklamy lub
innego rodzaju promocji towaru lub
us∏ugi, je˝eli reklama lub inny rodzaj
promocji sà sprzeczne z art. 80.”;

13) w art. 92 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ryzyka wyst´powania przekroczeƒ
dopuszczalnych lub alarmowych poziomów sub-
stancji w powietrzu w danej strefie sejmik woje-
wództwa, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego sta-
rosty, okreÊli, w drodze uchwa∏y, plan dzia∏aƒ
krótkoterminowych, w którym ustala si´ dzia∏ania
majàce na celu:”;

14) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu substancji w powie-
trzu, w odniesieniu do zak∏adów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifiko-
wana jako przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, marsza∏ek województwa mo˝e, w dro-

dze decyzji, na∏o˝yç na podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska, który prowadzi dzia∏alnoÊç po-
wodujàcà wprowadzanie substancji do powie-
trza, obowiàzek prowadzenia pomiarów pozio-
mów tej substancji w powietrzu.”;

15) w art. 112b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania
wartoÊci wskaênika ha∏asu, o którym mowa
w art. 112a pkt 1 lit. a, uwzgl´dniajàc potrzeb´
prowadzenia d∏ugookresowej polityki w zakre-
sie ochrony przed ha∏asem, potrzeb´ stosowa-
nia wskaêników ha∏asu do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze Êrodowiska oraz
obowiàzujàce w tym zakresie dokumenty nor-
malizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 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).”;

16) w art. 115a uchyla si´ ust. 6;

17) w art. 118 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przez teren zagro˝ony ha∏asem rozumie si´ te-
ren, na którym sà przekroczone dopuszczalne
poziomy ha∏asu, okreÊlone wskaênikami LDWN
lub LN, o których mowa w art. 113.”;

18) w art. 120 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Marsza∏ek województwa przekazuje woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska
program ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
niezw∏ocznie po uchwaleniu programu przez
sejmik województwa.”;

19) w art. 122a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1,
przekazuje si´ wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska i paƒstwowemu woje-
wódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.”;

20) w art. 124 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przez miejsca dost´pne dla ludnoÊci rozumie
si´ wszelkie miejsca, z wyjàtkiem miejsc, do
których dost´p ludnoÊci jest zabroniony lub
niemo˝liwy bez u˝ycia sprz´tu technicznego.”;

21) w art. 135 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Je˝eli z przeglàdu ekologicznego albo z oceny
oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko, albo
z analizy porealizacyjnej wynika, ˝e mimo za-
stosowania dost´pnych rozwiàzaƒ technicz-
nych, technologicznych i organizacyjnych nie
mogà byç dotrzymane standardy jakoÊci Êro-
dowiska poza terenem zak∏adu lub innego
obiektu, to dla oczyszczalni Êcieków, sk∏adowi-
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ska odpadów komunalnych, kompostowni,
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji
elektroenergetycznej oraz instalacji radio-
komunikacyjnej, radionawigacyjnej i radio-
lokacyjnej tworzy si´ obszar ograniczonego
u˝ytkowania.

2. Obszar ograniczonego u˝ytkowania dla przed-
si´wzi´cia mogàcego zawsze znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu
informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udzia-
le spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko, lub
dla zak∏adów, lub innych obiektów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifiko-
wana jako takie przedsi´wzi´cie, tworzy sejmik
województwa, w drodze uchwa∏y.”;

22) art. 136d otrzymuje brzmienie:

„Art. 136d. 1. Stref´ przemys∏owà tworzy, w dro-
dze uchwa∏y, sejmik województwa.

2. Projekt uchwa∏y, o której mowa
w ust. 1, podlega uzgodnieniu z paƒ-
stwowym wojewódzkim inspekto-
rem sanitarnym oraz regionalnym
dyrektorem ochrony Êrodowiska.

3. Uchwa∏a o utworzeniu strefy prze-
mys∏owej okreÊla:
1) granice i obszar strefy przemy-

s∏owej;
2) rodzaje dzia∏alnoÊci, których pro-

wadzenie jest dopuszczalne na
terenie strefy przemys∏owej
z uwagi na mo˝liwoÊç wyst´po-
wania przekroczeƒ standardów
jakoÊci Êrodowiska lub przekro-
czeƒ wartoÊci odniesienia, o któ-
rych mowa w art. 222.

4. Uchwa∏a o utworzeniu strefy prze-
mys∏owej mo˝e okreÊlaç:
1) niektóre standardy jakoÊci Êrodo-

wiska lub wartoÊci odniesienia,
o których mowa w art. 222, któ-
rych przekraczanie na terenie
strefy przemys∏owej jest dozwo-
lone;

2) warunki prowadzenia dzia∏alno-
Êci na terenie strefy przemys∏o-
wej istotne z punktu widzenia
nieprzekraczania standardów ja-
koÊci Êrodowiska lub wartoÊci
odniesienia, o których mowa
w art. 222, poza jej terenem oraz
z uwagi na ochron´ ˝ycia lub
zdrowia ludzi, w szczególnoÊci
wymagaƒ norm bezpieczeƒstwa
i higieny pracy.”;

23) w art. 152 po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje zawarte w zg∏oszeniu, o którym
mowa w ust. 1 i 6, prowadzàcy instalacj´, ob-
j´tà obowiàzkiem zg∏oszenia z uwagi na wy-
twarzanie pól elektromagnetycznych, przed-
k∏ada tak˝e paƒstwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu.”;

24) w art. 154 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy
art. 188 stosuje si´ odpowiednio.”;

25) w art. 179 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fragment mapy akustycznej obejmujàcej okreÊ-
lony powiat — w∏aÊciwemu marsza∏kowi wo-
jewództwa i staroÊcie.”;

26) w art. 181 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Organ ochrony Êrodowiska, na wniosek pro-
wadzàcego instalacj´, mo˝e objàç jednym
pozwoleniem instalacje po∏o˝one na obsza-
rze swojej w∏aÊciwoÊci.”;

27) w art. 185 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w post´po-
waniu o wydanie pozwolenia zintegrowane-
go oraz decyzji o zmianie pozwolenia zinte-
growanego dotyczàcej istotnej zmiany insta-
lacji; w tym przypadku stosuje si´ przepisy
art. 44 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i je-
go ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochro-
nie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko.”;

28) w art. 193:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie pozwo-
lenia nie wydaje si´, je˝eli prowadzàcy
instalacj´ uzyska nowe pozwolenie.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pozwolenie nie wygasa, je˝eli nastàpi∏o
przeniesienie praw i obowiàzków, o którym
mowa w art. 190, albo nastàpi∏o po∏àczenie,
podzia∏ lub przekszta∏cenie spó∏ek handlo-
wych na podstawie przepisów tytu∏u IV Ko-
deksu spó∏ek handlowych albo przepisów
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.33)), albo na
podstawie innych przepisów.”;

29) w art. 202 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W pozwoleniu zintegrowanym ustala si´ do-
puszczalnà wielkoÊç emisji gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza z instalacji, nie-
zale˝nie od tego, czy wymagane by∏oby dla
niej, zgodnie z ustawà, uzyskanie pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powie-
trza; przepisu art. 224 ust. 3 nie stosuje si´
w przypadku instalacji wymagajàcych pozwo-
lenia zintegrowanego.”;

———————
33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.
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30) w art. 208 w ust. 4 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) kopi´ wniosku o wydanie decyzji albo decyzj´
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, o której
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 paêdzier-
nika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒ-
stwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko, je˝eli zosta∏a
wydana.”;

31) w art. 211 uchyla si´ ust. 3a;

32) w art. 212 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska pro-
wadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia
zintegrowanego oraz wydanych pozwoleƒ
zintegrowanych.”;

33) art. 218 otrzymuje brzmienie:

„Art. 218. Organ administracji zapewnia mo˝li-
woÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko, w post´-
powaniu, którego przedmiotem jest wy-
danie pozwolenia zintegrowanego lub
decyzji o zmianie pozwolenia zintegro-
wanego dotyczàcej istotnej zmiany
instalacji.”;

34) art. 219 otrzymuje brzmienie:

„Art. 219. W razie mo˝liwoÊci wystàpienia znaczà-
cego transgranicznego oddzia∏ywania
na Êrodowisko na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, w przypadku nowej lub istotnie
zmienianej instalacji wymagajàcej uzy-
skania pozwolenia zintegrowanego,
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia-
∏u VI ustawy z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko, z tym ˝e przez dokumentacj´,
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy, rozumie si´ cz´Êç wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
która umo˝liwi paƒstwu, na którego te-
rytorium mo˝e oddzia∏ywaç instalacja
wymagajàca uzyskania takiego pozwo-
lenia, ocen´ mo˝liwego znaczàcego
transgranicznego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko.”;

35) w art. 236d ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Kar´ pieni´˝nà wnosi si´ w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja, o której mowa
w ust. 1 i 2, sta∏a si´ ostateczna.

4. W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa,
z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych
przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska.”;

36) w art. 238 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Przeglàd ekologiczny instalacji, która jest kwalifi-
kowana jako przedsi´wzi´cie mogàce zawsze zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko, po-
winien zawieraç:”;

37) art. 240 otrzymuje brzmienie:

„Art. 240. Je˝eli mo˝liwoÊç negatywnego oddzia-
∏ywania na Êrodowisko wynika z funk-
cjonowania instalacji, która nie jest
kwalifikowana jako przedsi´wzi´cie mo-
gàce zawsze znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko w rozumieniu ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu
informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko, organ w∏aÊciwy do
na∏o˝enia obowiàzku sporzàdzenia
przeglàdu ekologicznego okreÊla, które
z wymagaƒ wymienionych w art. 238
nale˝y spe∏niç, sporzàdzajàc przeglàd.”;

38) w art. 260 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacj´ o wyst´pujàcych zagro˝eniach,
podj´tych Êrodkach zapobiegawczych i o dzia-
∏aniach, które b´dà podj´te w przypadku wy-
stàpienia awarii przemys∏owej, przedstawianà
spo∏eczeƒstwu i w∏aÊciwym organom Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, wojewodzie, woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska,
regionalnemu dyrektorowi ochrony Êrodowi-
ska, staroÊcie, wójtowi, burmistrzowi lub pre-
zydentowi miasta;”;

39) w art. 281 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êrodo-
wiska nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
dotyczàcych ustalania op∏aty prolongacyjnej.”;

40) w art. 292 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W przypadku braku wymaganego pozwolenia
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏a-
ty podwy˝szone o 500 % za:”;

41) w art. 365:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska

wstrzyma, w drodze decyzji, u˝ytkowanie in-
stalacji eksploatowanej bez wymaganego
pozwolenia zintegrowanego.”,
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b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„W odniesieniu do nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespo-
∏u obiektów lub instalacji zwiàzanych z przedsi´-
wzi´ciem zaliczonym do przedsi´wzi´ç mogà-
cych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko w ro-
zumieniu ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko, wojewódzki inspektor ochrony Êro-
dowiska wstrzyma, w drodze decyzji:”;

42) w art. 367 w ust. 1 w pkt 2 na koƒcu dodaje si´
przecinek i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) niezg∏oszenia instalacji przez podmiot korzysta-
jàcy ze Êrodowiska lub eksploatacji instalacji
niezgodnie z informacjà zawartà w zg∏oszeniu”;

43) w art. 376 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska;

6) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska.”;

44) w art. 378:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Organem ochrony Êrodowiska w∏aÊciwym
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 Êrodowiska
jest w∏aÊciwy w sprawach przedsi´wzi´ç
i zdarzeƒ na terenach zamkni´tych.”,

b) ust. 2a i 2b otrzymujà brzmienie:

„2a. Marsza∏ek województwa jest w∏aÊciwy
w sprawach:

1) przedsi´wzi´ç i zdarzeƒ na terenach za-
k∏adów, gdzie jest eksploatowana instala-
cja, która jest kwalifikowana jako przed-
si´wzi´cie mogàce zawsze znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko;

2) przedsi´wzi´cia mogàcego zawsze zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko w ro-
zumieniu ustawy z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko, realizowanego na terenach innych
ni˝ wymienione w pkt 1.

2b. Przy ustalaniu w∏aÊciwoÊci organów
ochrony Êrodowiska instalacje powiàzane
technologicznie, eksploatowane przez ró˝-
ne podmioty, kwalifikuje si´ jako jednà
instalacj´.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zadania samorzàdu województwa, o któ-
rych 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, sà zadaniami z zakresu administracji rzà-
dowej.”;

45) w tytule VII w dziale II uchyla si´ rozdzia∏ 3;

46) w art. 413:

a) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
albo jego zast´pca, b´dàcy regionalnym
konserwatorem przyrody albo wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska albo jego za-
st´pca;

2) przewodniczàcy regionalnej rady ochrony
przyrody albo jego zast´pca albo przewod-
niczàcy regionalnej komisji do spraw ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko albo jego za-
st´pca;”,

b) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
odwo∏uje cz∏onków rady nadzorczej, je˝eli
przestali oni pe∏niç funkcje, o których mo-
wa w ust. 5 pkt 1—4.”;

47) w art. 423 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O ustalenie programu dostosowawczego mo-
˝e ubiegaç si´ prowadzàcy istniejàcà instala-
cj´, która jest kwalifikowana jako przedsi´-
wzi´cie mogàce zawsze znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko w rozumieniu ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko, obj´-
tà obowiàzkiem uzyskania pozwolenia zinte-
growanego, nale˝àcà do rodzajów instalacji
wskazanych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 425.”.

Art. 145. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88,
poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) w art. 14 po
ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska zapew-
nia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informa-
cji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227), przy opracowywaniu krajo-
wego planu gospodarki odpadami.”.
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Art. 146. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra-
wo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
zm.34)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego
stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego w stosunku do mar-
sza∏ków województw i dyrektorów regional-
nych zarzàdów gospodarki wodnej, w spra-
wach okreÊlonych ustawà.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisów ust. 3 nie stosuje si´ w spra-
wach, 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.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W∏aÊciwy dyrektor regionalnego zarzàdu
gospodarki wodnej pe∏ni funkcj´ organu
wy˝szego stopnia w rozumieniu Kodeksu
post´powania administracyjnego w stosun-
ku do starostów realizujàcych:

1) zadania z zakresu administracji rzàdowej,
okreÊlone w ustawie;

2) kompetencje organu w∏aÊciwego do wy-
dania pozwolenia wodnoprawnego.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Odwo∏ania od decyzji starostów realizujà-
cych zadania, o których mowa w ust. 4,
wnosi si´ do dyrektora regionalnego zarzà-
du gospodarki wodnej, na którego obsza-
rze w∏aÊciwoÊci nast´puje szczególne ko-
rzystanie z wód lub sà podejmowane czyn-
noÊci wymagajàce pozwolenia wodno-
prawnego albo czynnoÊci wymagajàce de-
cyzji starosty w zakresie, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1.”;

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zadania marsza∏ka województwa, o których
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 2
i art. 186 ust. 3, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) w art. 4a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go oraz warunków zabudowy w rozumieniu
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póên. zm.35)) — dla przedsi´-

wzi´ç wymagajàcych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania którego orga-
nem w∏aÊciwym jest marsza∏ek województwa
lub dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki
wodnej.”;

3) w art. 43:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wy-
znacza, po uzgodnieniu z w∏aÊciwym dy-
rektorem regionalnego zarzàdu gospodarki
wodnej i w∏aÊciwym regionalnym dyrekto-
rem ochrony Êrodowiska oraz po zasi´g-
ni´ciu opinii zainteresowanych gmin, sej-
mik województwa w drodze uchwa∏y; je˝e-
li aglomeracja obejmowa∏aby tereny po∏o-
˝one w dwóch lub wi´cej województwach,
w∏aÊciwy do wyznaczenia aglomeracji jest
sejmik tego województwa, na którego tere-
nie b´dzie si´ znajdowaç najwi´ksza cz´Êç
aglomeracji.”,

b) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

„Marsza∏ek województwa przedk∏ada ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska corocz-
nie, nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca, sprawo-
zdanie z realizacji krajowego programu oczysz-
czania Êcieków komunalnych w województwie,
zawierajàce:”,

c) ust. 3c otrzymuje brzmienie: 

„3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
przedk∏ada marsza∏kowi województwa co-
rocznie, nie póêniej ni˝ do dnia 28 lutego,
informacje, o których mowa w ust. 3b, za
rok ubieg∏y.”;

4) w art. 70 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Wyszukiwanie informacji, sporzàdzanie kopii
dokumentów oraz ich przesy∏anie odbywa si´
na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227).”;

5) art. 85a otrzymuje brzmienie:

„Art. 85a. Decyzje, o których mowa w art. 82
ust. 3 pkt 3 i art. 85 ust. 4, wymagajà
uzgodnienia z w∏aÊciwym regionalnym
dyrektorem ochrony Êrodowiska.”;

6) w art. 119:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej, opracowujàc program wodno-Êro-
dowiskowy kraju, zapewnia mo˝liwoÊç
udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasadach i w try-
bie okreÊlonych w ustawie z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informa-
cji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”,

———————
34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704.

35) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880.
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b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej, sporzàdzajàc lub aktualizujàc
plan, o którym mowa w art. 113 ust. 1
pkt 2, zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa, na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒ-
stwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki
wodnej, sporzàdzajàc lub aktualizujàc plan,
o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, za-
pewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa,
na zasadach i w trybie okreÊlonych w usta-
wie z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochro-
nie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.”,

d) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„7. Zapewniajàc aktywny udzia∏ wszystkich za-
interesowanych w osiàganiu celów Êrodo-
wiskowych, w szczególnoÊci w opracowy-
waniu, przeglàdzie i uaktualnianiu planów
gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza, Prezes Krajowego Zarzàdu Gospo-
darki Wodnej podaje do publicznej wiado-
moÊci, w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, w celu zg∏aszania uwag:”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Udost´pnienie przez Prezesa Krajowego Za-
rzàdu Gospodarki Wodnej materia∏ów êró-
d∏owych wykorzystanych do opracowania
projektu planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza odbywa si´ na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko.”;

7) w art. 120 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dyrektor regionalnego zarzàdu, ustalajàc wa-
runki korzystania z wód regionu wodnego oraz
warunki korzystania z wód zlewni, o których
mowa w art. 113 ust. 1 pkt 4 i 5, zapewnia mo˝-
liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia 3 paê-
dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;

8) w art. 134 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do przej´cia praw i obowiàzków, wynikajàcych
z pozwolenia na wprowadzanie do urzàdzeƒ
kanalizacyjnych, b´dàcych w∏asnoÊcià innych
podmiotów, Êcieków przemys∏owych zawiera-
jàcych substancje szczególnie szkodliwe dla
Êrodowiska wodnego, przepisy ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.”;

9) w art. 140:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem w∏aÊciwym do wydawania po-
zwoleƒ wodnoprawnych, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujàcy to zada-
nie jako zadanie z zakresu administracji rzà-
dowej.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) je˝eli szczególne korzystanie z wód, wy-
konywanie urzàdzeƒ wodnych lub eks-
ploatacja instalacji bàdê urzàdzeƒ wod-
nych sà zwiàzane z przedsi´wzi´ciami lub
instalacjami, o których mowa w art. 378
ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony Êrodowiska,”,

— uchyla si´ pkt 6,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy szczególne korzystanie
z wód lub wykonywanie urzàdzeƒ wod-
nych odbywa si´ na terenach zamkni´tych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êro-
dowiska, pozwolenie wodnoprawne wyda-
je dyrektor regionalnego zarzàdu gospo-
darki wodnej.

2b. W przypadku gdy szczególne korzystanie
z wód lub wykonywanie urzàdzeƒ wod-
nych jest zwiàzane z przedsi´wzi´ciem re-
alizowanym w cz´Êci na terenie zamkni´-
tym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êro-
dowiska, dla ca∏ego przedsi´wzi´cia po-
zwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor
regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
nej.”;

10) w art. 142 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) op∏aty z umów, o których mowa w art. 217
ust. 6.”;

11) w art. 186 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na ˝àdanie poszkodowanego organ w∏aÊciwy
do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
a je˝eli szkoda nie jest nast´pstwem pozwole-
nia wodnoprawnego — w∏aÊciwy marsza∏ek
województwa, ustala wysokoÊç odszkodowa-
nia w drodze decyzji; decyzja jest niezaskar˝al-
na.”.
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Art. 147. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póên. zm.36)):

1) w art. 11:

a) w pkt 8 w lit. i Êrednik zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ lit. j w brzmieniu:

„j) regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) og∏asza, w sposób okreÊlony w pkt 1, o wy-
∏o˝eniu projektu studium do publicznego
wglàdu na co najmniej 14 dni przed dniem
wy∏o˝enia i wyk∏ada ten projekt wraz z pro-
gnozà oddzia∏ywania na Êrodowisko do
publicznego wglàdu na okres co najmniej
30 dni oraz organizuje w tym czasie dysku-
sj´ publicznà nad przyj´tymi w tym projek-
cie studium rozwiàzaniami;”;

2) w art. 17 w pkt 6 w lit. b Êrednik zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ lit. c w brzmieniu:

„c) regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska;”;

3) w art. 51 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inwestycji celu publicznego na terenach za-
mkni´tych — regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska;”;

4) w art. 53 w ust. 4:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) regionalnym dyrektorem ochrony Êrodowi-
ska — w odniesieniu do innych ni˝ wymie-
nione w pkt 7 obszarów obj´tych ochronà
na podstawie przepisów o ochronie przyro-
dy;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dyrektorem regionalnego zarzàdu gospo-
darki wodnej — dla przedsi´wzi´ç wyma-
gajàcych uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego, do wydania którego organem
w∏aÊciwym jest dyrektor regionalnego za-
rzàdu gospodarki wodnej;”.

Art. 148. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny: 

1) w art. 11a dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej mo˝e byç wydana po uprzednim
przeprowadzeniu oceny oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko, je˝eli jest ona wy-
magane przepisami ustawy z dnia 3 paêdzierni-
ka 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa

w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia-
∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227)”;

2) w art. 11d w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zacj´ inwestycji drogowej zawiera w szczególno-
Êci:”;

3) w art. 11f w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Decyzja o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej zawiera w szczególnoÊci:”.

Art. 149. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o kra-
jowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz
z 2007 r. Nr 93, poz. 621) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Krajowy system ekozarzàdzania i audytu,
zwany dalej „systemem”, tworzà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska;

2) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska;

3) regionalni dyrektorzy ochrony Êrodo-
wiska;

4) Polskie Centrum Akredytacji;

5) Krajowa Rada Ekozarzàdzania.”;

2) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
prowadzi polityk´ w zakresie rozwoju
systemu oraz wspó∏pracuje z organami
Unii Europejskiej w tym zakresie.”;

3) w art. 3 ust. 1, 4, 6 i 7a wyrazy „Minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska” zast´puje si´ wyrazami
„Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska”;

4) u˝yte w art. 3 ust. 2 pkt 6, w art. 4 ust. 1, 2, 3 pkt 1
i 2, ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 5 oraz w art. 7 ust. 1 i 2
w ró˝nym przypadku wyrazy „rejestr wojewódzki”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „rejestr regionalny”;

5) u˝yty w art. 3 ust. 7a, w art. 4 ust. 2 oraz w art. 7
ust. 1 i 2 w ró˝nym przypadku wyraz „wojewoda”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska”;

6) w art. 4 ust. 1, 4 i 5 wyraz „Wojewoda” zast´puje
si´ wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony Êro-
dowiska”;

7) u˝yte w art. 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz w art. 5
ust. 2 w ró˝nym przypadku wyrazy „minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska” zast´puje si´ u˝yty-
mi w odpowiednim przypadku wyrazami „Gene-
ralny Dyrektor Ochrony Ârodowiska”.

———————
36) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880.
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Art. 150. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên.
zm.37)):

1) w art. 13 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska,
w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarzàdzenia, mo˝e wprowadziç op∏aty za
wst´p na obszar rezerwatu przyrody, kierujàc
si´ potrzebà ochrony przyrody.

5. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska usta-
la stawki op∏at, o których mowa w ust. 4, przy
czym op∏ata za jednorazowy wst´p do rezerwa-
tu nie mo˝e przekraczaç kwoty 6 z∏ waloryzo-
wanej o prognozowany Êrednioroczny wskaê-
nik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó-
∏em, przyj´ty w ustawie bud˝etowej.”;

2) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i je-
go ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochro-
nie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);”;

3) w art. 19:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sporzàdzajàcy projekt planu ochrony,
o którym mowa w ust. 1, zapewnia mo˝li-
woÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko, w post´powaniu, którego
przedmiotem jest sporzàdzenie projektu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1a i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku dokonywania zmiany planu
ochrony.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowe-
go w formie zarzàdzenia, plan ochrony dla
rezerwatu przyrody w terminie 6 miesi´cy
od dnia otrzymania projektu planu. Plan
ochrony mo˝e byç zmieniony, je˝eli wynika
to z potrzeb ochrony przyrody.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporzà-
dzenia, plan ochrony dla parku krajobrazo-
wego w terminie 6 miesi´cy od dnia otrzy-
mania projektu planu. Plan ochrony mo˝e
byç zmieniony, je˝eli wynika to z potrzeb
ochrony przyrody.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody po∏o-

˝onego na terenie wi´cej ni˝ jednego woje-
wództwa ustanawiajà wspólnie, w drodze
aktu prawa miejscowego w formie zarzàdze-
nia, regionalni dyrektorzy ochrony Êrodowi-
ska, na których obszarze dzia∏ania znajdujà
si´ cz´Êci tego rezerwatu.”;

4) w art. 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco

oddzia∏ywaç na Êrodowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i je-
go ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochro-
nie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko;”; 

5) w art. 27 ust. 1, w art. 32 ust. 1, w art. 38, w art. 57
ust. 1, w art. 68 ust. 1, w art. 75 ust. 4, w art. 77
ust. 13, w art. 111 ust. 1 oraz w art. 113 ust. 1 wy-
razy „Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska”
zast´puje si´ wyrazami „Generalny Dyrektor
Ochrony Ârodowiska”;

6) u˝yte w art. 31, w art. 58 ust. 1 i 2, w art. 67 ust. 1,
w art. 74 ust. 1, w art. 75 ust. 1 i 5, w art. 77 ust. 2,
10 i 11, w art. 113 ust. 4 oraz w art. 121 ust. 2
w ró˝nym przypadku wyrazy „minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „Generalny
Dyrektor Ochrony Ârodowiska”;

7) w art. 32 ust. 3, w art. 35 ust. 3, w art. 58 ust. 1,
w art. 60 ust. 3 i 5, w art. 63 ust. 8, w art. 76 ust. 3,
w art. 77 ust. 1 oraz w art. 114 ust. 1 i 2 wyraz „Wo-
jewoda” zast´puje si´ wyrazami „Regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska”;

8) u˝yty w art. 35 ust. 2a pkt 2, w art. 36 ust. 3,
w art. 63 ust. 9, w art. 68 ust. 1 pkt 5, w art. 75
ust. 5, w art. 77 ust. 2, 3 i 10, 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 ró˝nym przypad-
ku wyraz „wojewoda” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednim przypadku wyrazami „regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska”;

9) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli stwierdzone lub przewidywane zmiany
w Êrodowisku zagra˝ajà lub mogà zagra˝aç ro-
Êlinom, zwierz´tom lub grzybom obj´tym
ochronà gatunkowà, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska, a na obszarach morskich
Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska, jest
obowiàzany, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwej
regionalnej rady ochrony przyrody oraz za-
rzàdcy lub w∏aÊciciela terenu, podjàç dzia∏ania
w celu zapewnienia trwa∏ego zachowania ga-
tunku, jego siedliska lub ostoi, eliminowania
przyczyn powstawania zagro˝eƒ oraz poprawy
stanu ochrony jego siedliska lub ostoi.”;

10) w art. 91:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowi-
ska;”,

———————
37) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz
z 2008 r. Nr 154, poz. 958.
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b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska;”;

11) uchyla si´ art. 93;

12) w art. 95 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) regionalna rada ochrony przyrody, dzia∏ajàca
przy regionalnym dyrektorze ochrony Êrodo-
wiska;”;

13) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Cz∏onków regionalnej rady ochrony
przyrody, w liczbie od 20 do 30 na ka-
dencj´ trwajàcà 5 lat powo∏uje, w dro-
dze zarzàdzenia, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska spoÊród dzia∏ajà-
cych na rzecz ochrony przyrody przed-
stawicieli nauki, praktyki, organizacji
ekologicznych i Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe
oraz sejmiku województwa.

2. Regionalna rada ochrony przyrody
wybiera ze swojego grona przewodni-
czàcego i zast´pców oraz uchwala re-
gulamin dzia∏ania.

3. Do zadaƒ regionalnej rady ochrony
przyrody nale˝y w szczególnoÊci:

1) ocena realizacji zadaƒ w zakresie
ochrony przyrody;

2) opiniowanie projektów aktów praw-
nych w zakresie ochrony przyrody
wydawanych przez regionalnego
dyrektora ochrony Êrodowiska;

3) przedstawianie wniosków i opinii
w sprawach ochrony przyrody;

4) opiniowanie planów rozwoju i stra-
tegii wojewódzkich w zakresie
ochrony przyrody.

4. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià re-
gionalnej rady ochrony przyrody sà
pokrywane ze Êrodków regionalnego
dyrektora ochrony Êrodowiska.”; 

14) w art. 111 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska za-
pewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na
zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu
informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, w post´powaniu, którego przedmio-
tem jest sporzàdzenie projektu krajowej stra-
tegii ochrony i zrównowa˝onego u˝ytkowa-
nia ró˝norodnoÊci biologicznej wraz z projek-
tem programu dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 1.”.

Art. 151. W ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza ga-
zów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281,
poz. 2784) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Krajowy Administrator zapewnia mo˝li-
woÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa, na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu in-
formacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), przy
opracowywaniu projektu krajowego planu,
o którym mowa w art. 14 ust. 4.”.

Art. 152. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o za-
pobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865):

1) w art. 6:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) siedliska przyrodnicze nale˝àce do typów

siedlisk okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 26 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,”,

b) w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w gatunkach chronionych lub chronionych
siedliskach przyrodniczych, majàcà znaczà-
cy negatywny wp∏yw na osiàgni´cie lub
utrzymanie w∏aÊciwego stanu ochrony tych
gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym
˝e szkoda w gatunkach chronionych lub
chronionych siedliskach przyrodniczych nie
obejmuje uprzednio zidentyfikowanego ne-
gatywnego wp∏ywu, wynikajàcego z dzia∏a-
nia podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska
zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody lub zgodnie
z decyzjà o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnia-
niu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),”;

2) w art. 7 ust. 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 2 wyraz „wo-
jewoda” zast´puje si´ wyrazami „regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska”;

3) w art. 7 w ust. 3 wyraz „Wojewoda” zast´puje si´
wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska”;

4) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„7a. Organem wy˝szego stopnia w stosunku do re-
gionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska jest
Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska.”;

5) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. W trakcie realizacji dzia∏aƒ naprawczych
w∏aÊciwy organ ochrony Êrodowiska
mo˝e podjàç decyzj´ o ich zaniechaniu,
je˝eli:
1) dotychczas zrealizowane dzia∏ania

naprawcze gwarantujà, ˝e nie ma
znaczàcego ryzyka wystàpienia nega-
tywnego wp∏ywu na zdrowie ludzi,
gatunki chronione, chronione siedli-
ska przyrodnicze lub na wody, oraz
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2) koszty dalszych dzia∏aƒ napraw-
czych, które mia∏yby doprowadziç do
osiàgni´cia stanu poczàtkowego lub
do niego zbli˝onego, by∏yby niepro-
porcjonalnie wysokie w stosunku do
korzyÊci osiàgni´tych w Êrodowi-
sku.”.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 153. 1. Do spraw wszcz´tych, na podstawie
przepisów ustawy zmienianej w art. 144, przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà stosuje si´, z zastrze˝eniem
art. 154 ust. 1, przepisy dotychczasowe, z tym ˝e do-
tychczasowe kompetencje:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska przej-
muje Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska;

2) wojewodów, marsza∏ków województw i dyrekto-
rów urz´dów morskich przejmujà regionalni dy-
rektorzy ochrony Êrodowiska.

2. Na postanowienia w sprawach, o których mowa
w ust. 1, wydane przez: 

1) ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska — nie
przys∏uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy; 

2) wojewodów, marsza∏ków województw, organy
inspekcji sanitarnej, dyrektorów urz´dów mor-
skich oraz starostów — nie przys∏uguje za˝alenie.

3. Odwo∏ania od decyzji wydanych przez wojewo-
dów w sprawach, w których kompetencje zosta∏y
przekazane na mocy niniejszej ustawy regionalnym
dyrektorom ochrony Êrodowiska, rozpatruje General-
ny Dyrektor Ochrony Ârodowiska.

Art. 154. 1. W przypadku post´powaƒ w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 i 10, wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecz-
nà, podmiot planujàcy podj´cie realizacji przedsi´-
wzi´cia mo˝e z∏o˝yç wniosek, o którym mowa
w art. 88 ust. 1 pkt 1. W tym przypadku stosuje si´
przepisy art. 88 ust. 2 i 4 oraz art. 89—95. 

2. W przypadku przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, które nie sà bez-
poÊrednio zwiàzane z ochronà tego obszaru lub nie
wynikajà z tej ochrony, dla których przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zosta∏a wydana de-
cyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, nie sto-
suje si´ przepisów art. 96—103. 

Art. 155. Przepisów ustawy zobowiàzujàcych pod-
miot planujàcy podj´cie realizacji przedsi´wzi´cia do
uzyskania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach nie stosuje si´ w odniesieniu do podmiotów po-
siadajàcych decyzje o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach wydane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych. 

Art. 156. W odniesieniu do przedsi´wzi´ç mogà-
cych potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowi-
sko, z wy∏àczeniem przedsi´wzi´ç mogàcych znaczà-

co oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, starostowie
wykonujà zadania regionalnych dyrektorów ochrony
Êrodowiska, w zakresie dotyczàcym opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko i zakresu raportu o oddzia∏ywaniu przed-
si´wzi´cia na Êrodowisko oraz uzgadniania warunków
realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏y-
waç na Êrodowisko, w terminie roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 157. Decyzje, o których mowa w art. 115a
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 144, wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, wywo∏ujà
skutki prawne po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia, w któ-
rym sta∏y si´ ostateczne. 

Art. 158. 1. Krajowa Komisja do spraw Ocen Od-
dzia∏ywania na Ârodowisko oraz wojewódzkie komi-
sje do spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,
utworzone na podstawie art. 394 ustawy zmienianej
w art. 144, stajà si´ odpowiednio Krajowà Komisjà do
spraw Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko oraz re-
gionalnymi komisjami do spraw ocen oddzia∏ywania
na Êrodowisko w rozumieniu przepisów niniejszej
ustawy.

2. Cz∏onkowie komisji, o których mowa w ust. 1,
powo∏ani na podstawie dotychczasowych przepisów,
pe∏nià swoje funkcje do czasu ich odwo∏ania na pod-
stawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 159. 1. Wojewódzka rada ochrony przyrody,
dzia∏ajàca przy wojewodzie na podstawie art. 95 pkt 2
ustawy zmienianej w art. 150, staje si´ regionalnà ra-
dà ochrony przyrody, dzia∏ajàcà przy regionalnym dy-
rektorze ochrony Êrodowiska na podstawie art. 95
pkt 2 ustawy zmienianej w art. 150 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

2. Cz∏onkowie wojewódzkiej rady ochrony przyro-
dy powo∏ani przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, pe∏nià swoje funkcje do koƒca kadencji, na ja-
kà zostali powo∏ani.

Art. 160. 1. Niezw∏ocznie po dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy: 

1) samorzàdowe kolegia odwo∏awcze przeka˝à Pre-
zesowi Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej
akta spraw w toczàcych si´ post´powaniach ad-
ministracyjnych dotyczàcych odwo∏aƒ od decyzji
wydanych przez marsza∏ków województw na pod-
stawie ustawy zmienianej w art. 146;

2) wojewodowie przeka˝à dyrektorom regionalnych
zarzàdów gospodarki wodnej akta spraw w toczà-
cych si´ post´powaniach administracyjnych doty-
czàcych decyzji wydawanych przez starostów re-
alizujàcych zadania, o których mowa w art. 4
ust. 4 ustawy zmienianej w art. 146 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà;

3) marsza∏kowie województw przeka˝à dyrektorom
regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej akta
spraw w toczàcych si´ post´powaniach admini-
stracyjnych dotyczàcych pozwoleƒ wodnopraw-
nych, o których mowa w art. 140 ust. 2a ustawy
zmienianej w art. 146 w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà;
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4) wojewodowie przeka˝à marsza∏kom województw
akta spraw w toczàcych si´ post´powaniach ad-
ministracyjnych dotyczàcych decyzji, o których
mowa w art. 186 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 146 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà;

5) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przeka˝e
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska
akta spraw w toczàcych si´ post´powaniach ad-
ministracyjnych dotyczàcych odwo∏aƒ od decyzji
wydanych przez wojewodów na podstawie ustaw
zmienianych w art. 144 i 152;

6) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przeka˝e
regionalnym dyrektorom ochrony Êrodowiska ak-
ta spraw w toczàcych si´ post´powaniach admini-
stracyjnych dotyczàcych uzgodnieƒ warunków re-
alizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko wydawanych na podstawie
ustawy zmienianej w art. 144;

7) wojewodowie przeka˝à regionalnym dyrektorom
ochrony Êrodowiska:
a) akta spraw w toczàcych si´ post´powaniach ad-

ministracyjnych dotyczàcych uzgodnieƒ warun-
ków realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach, wyda-
wanych na podstawie ustawy zmienianej
w art. 144,

b) akta spraw w toczàcych si´ post´powaniach
administracyjnych dotyczàcych decyzji wyda-
wanych przez wojewodów na podstawie usta-
wy zmienianej w art. 152 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà;

8) marsza∏kowie województw przeka˝à regionalnym
dyrektorom ochrony Êrodowiska akta spraw w to-
czàcych si´ post´powaniach administracyjnych
dotyczàcych uzgodnieƒ warunków realizacji
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, wydawanych na podstawie usta-
wy zmienianej w art. 144;

9) dyrektorzy urz´dów morskich przeka˝à regional-
nym dyrektorom ochrony Êrodowiska akta spraw
w toczàcych si´ post´powaniach administracyj-
nych dotyczàcych uzgodnieƒ warunków realizacji
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, wydawanych na podstawie usta-
wy zmienianej w art. 144. 

2. Przekazanie akt spraw, o których mowa w ust. 1,
nast´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-odbior-
czego.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszcz´tych i nieza-
koƒczonych;

2) wykaz przekazywanych dokumentów.

Art. 161. Wojewodowie przeka˝à w∏aÊciwym re-
gionalnym dyrektorom ochrony Êrodowiska nie-
zw∏ocznie po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:

1) akta spraw dotyczàcych rekultywacji zanieczysz-
czonej gleby lub ziemi wraz z pe∏nà posiadanà do-
kumentacjà,

2) rejestry zawierajàce informacje o terenach, na któ-
rych stwierdzono przekroczenie standardów jako-
Êci gleby lub ziemi 

— które otrzymali od starostów na podstawie usta-
wy zmienianej w art. 152. 

Art. 162. 1. Wpisy organizacji do rejestru woje-
wódzkiego dokonane na podstawie art. 4 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w art. 149, stajà si´ wpisami w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 149, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Wpisy organizacji do rejestru krajowego doko-
nane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 149, stajà si´ wpisami w rozumieniu art. 3
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 149, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przeka-
˝e Dyrektorowi Generalnemu Ochrony Ârodowiska
rejestr krajowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 149, niezw∏ocznie po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. Wojewodowie przeka˝à w∏aÊciwym regional-
nym dyrektorom ochrony Êrodowiska rejestry woje-
wódzkie, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy
zmienianej w art. 149, niezw∏ocznie po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 163. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy wojewódzki konserwator przyrody, o którym
mowa w art. 93 ustawy zmienianej w art. 150, staje si´
regionalnym konserwatorem przyrody, o którym mo-
wa w art. 124 ust. 2 niniejszej ustawy.

2. Od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy woje-
wódzki konserwator przyrody pe∏ni funkcj´ regional-
nego dyrektora ochrony Êrodowiska do czasu powo-
∏ania regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska na
podstawie przepisów niniejszej ustawy, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

3. Od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy G∏ówny
Konserwator Przyrody, o którym mowa w art. 92 usta-
wy zmienianej w art. 150, pe∏ni funkcj´ Generalnego
Dyrektora Ochrony Ârodowiska do czasu powo∏ania
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska na pod-
stawie przepisów niniejszej ustawy, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 164. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy pracownicy urz´du wojewódzkiego, wykonu-
jàcy do tego dnia zadania i kompetencje podlegajàce
przekazaniu regionalnemu dyrektorowi ochrony Êro-
dowiska oraz pracownicy wykonujàcy obs∏ug´ finan-
sowà, prawnà i administracyjnà w stosunku do tych
zadaƒ, stajà si´ pracownikami regionalnej dyrekcji
ochrony Êrodowiska, z zastrze˝eniem art. 165.

2. Dyrektor generalny urz´du wojewódzkiego jest
obowiàzany w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia usta-
wy zawiadomiç na piÊmie pracowników, o których
mowa w ust. 1, o zmianach, jakie majà nastàpiç w za-
kresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 Kodek-
su pracy stosuje si´ odpowiednio.
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3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 1, wygasa po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:

1) je˝eli przed up∏ywem 2 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nie zostanà im zapropo-
nowane nowe warunki pracy lub p∏acy albo 

2) w razie odmowy przyj´cia nowych warunków pra-
cy lub p∏acy w terminie nie póêniejszym ni˝ 2 ty-
godnie przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem. 

5. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218,
z póên. zm.38)).

Art. 165. 1. Wojewoda w terminie 7 dni od dnia
og∏oszenia niniejszej ustawy przygotuje imienne wy-
kazy pracowników S∏u˝b Parków Krajobrazowych par-
ków lub zespo∏ów tych parków, na terenie których wy-
znaczono obszary Natura 2000 lub projektuje si´ wy-
znaczyç obszary Natura 2000, którzy majà staç si´ pra-
cownikami regionalnej dyrekcji ochrony Êrodowiska.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´d-
nia si´:

1) pracowników S∏u˝by Parków Krajobrazowych za-
trudnionych na stanowiskach do spraw ochrony
Êrodowiska, przyrody, krajobrazu, wartoÊci histo-
rycznych i kulturowych oraz

2) zast´pców dyrektora zespo∏u parków krajobrazo-
wych lub parku krajobrazowego, oraz

3) dyrektora zespo∏u parków krajobrazowych lub
parku krajobrazowego — po wyra˝eniu przez nie-
go pisemnej zgody.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, wojewoda
w terminie 7 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy uzgadnia z regionalnym dyrektorem ochrony
Êrodowiska. 

4. Wojewoda w terminie do 3 dni od dnia uzgod-
nienia wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany zawiadomiç na piÊmie pracowników wymienio-
nych w wykazie o zmianach, jakie majà nastàpiç w za-
kresie ich stosunku pracy. 

5. Z dniem 1 stycznia 2009 r. pracownicy wymie-
nieni w uzgodnionym wykazie stajà si´ pracownikami
s∏u˝by cywilnej zatrudnionymi w regionalnej dyrekcji
ochrony Êrodowiska. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pra-
cy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 166. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy pracownicy urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, wykonujàcy zada-
nia i kompetencje podlegajàce przekazaniu General-
nemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska oraz pracow-
nicy wykonujàcy obs∏ug´ finansowà, prawnà i admi-

nistracyjnà w stosunku do tych zadaƒ, stajà si´ pra-
cownikami Generalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska. 

2. Dyrektor generalny urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska jest obo-
wiàzany w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia niniej-
szej ustawy zawiadomiç na piÊmie pracowników,
o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie majà na-
stàpiç w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231

§ 4 Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 1, wygasa po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:

1) je˝eli przed up∏ywem 2 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nie zostanà im zapropo-
nowane nowe warunki pracy lub p∏acy albo 

2) w razie odmowy przyj´cia nowych warunków pra-
cy lub p∏acy w terminie nie póêniejszym ni˝ 2 ty-
godnie przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem. 

5. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej.

Art. 167. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stronà zawartych wczeÊniej przez:

1) wojewod´,

2) dyrektora zespo∏u parków krajobrazowych lub
parku krajobrazowego 

— porozumieƒ i umów w zakresie zadaƒ i kompeten-
cji podlegajàcych przekazaniu na podstawie ustawy
staje si´ w∏aÊciwy regionalny dyrektor ochrony Êro-
dowiska.

2. Zezwolenia i inne decyzje wydane przez woje-
wod´ oraz ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
w zakresie zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przeka-
zaniu na podstawie ustawy zachowujà wa˝noÊç do
up∏ywu okreÊlonych w nich terminów wa˝noÊci, chy-
ba ˝e na podstawie odr´bnych przepisów wczeÊniej
zostanà zmienione lub utracà wa˝noÊç.

Art. 168. 1. W toczàcych si´ post´powaniach sàdo-
wych i administracyjnych w zakresie zadaƒ i kompe-
tencji podlegajàcych przekazaniu na podstawie usta-
wy, w których stronà jest wojewoda, marsza∏ek woje-
wództwa lub dyrektor urz´du morskiego, stronà staje
si´ odpowiednio w∏aÊciwy regionalny dyrektor ochro-
ny Êrodowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Âro-
dowiska.

2. Niezakoƒczone post´powania administracyjne
w zakresie zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przeka-
zaniu na podstawie ustawy toczà si´ nadal przed or-
ganami, które przej´∏y zadania i kompetencje.

———————
38) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976.
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Art. 169. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy mienie ruchome stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, b´dàce w dyspozycji wojewodów, niezb´d-
ne do wykonywania zadaƒ i kompetencji podlegajà-
cych przekazaniu regionalnym dyrektorom ochrony
Êrodowiska, przejmujà regionalni dyrektorzy ochrony
Êrodowiska.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy mie-
nie ruchome:

1) stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´dàce
w dyspozycji parków krajobrazowych lub ich ze-
spo∏ów, na terenie których wyznaczono obszary
Natura 2000 lub projektuje si´ wyznaczyç obszary
Natura 2000, i

2) niezb´dne do wykonywania zadaƒ przez pracow-
ników wymienionych w uzgodnionym wykazie,
o którym mowa w art. 165 ust. 5

— przejmujà regionalni dyrektorzy ochrony Êrodowi-
ska.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie-
ruchomoÊci:

1) stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´dàce
w trwa∏ym zarzàdzie parków krajobrazowych lub
ich zespo∏ów, na terenie których wyznaczono ob-
szary Natura 2000 lub projektuje si´ wyznaczyç
obszary Natura 2000, i

2) niezb´dne do wykonywania zadaƒ przez pracow-
ników wymienionych w uzgodnionym wykazie,
o którym mowa w art. 165 ust. 5

— na mocy ustawy przechodzà nieodp∏atnie w trwa-
∏y zarzàd w∏aÊciwych regionalnych dyrektorów
ochrony Êrodowiska.

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy mienie
ruchome stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, b´dà-
ce w dyspozycji urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska, niezb´dne do wykonywa-
nia zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu Ge-
neralnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska, przej-
muje Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska.

5. W terminie 7 dni od dnia og∏oszenia niniejszej
ustawy wojewodowie sporzàdzà wykazy mienia Skar-
bu Paƒstwa, o którym mowa w ust. 1.

6. W terminie 7 dni od dnia og∏oszenia niniejszej
ustawy dyrektorzy parków krajobrazowych lub zespo-
∏ów tych parków, o których mowa w art. 165 ust. 1,
sporzàdzà wykazy mienia Skarbu Paƒstwa, o którym
mowa w ust. 2 i 3.

7. W terminie 7 dni od dnia og∏oszenia niniejszej
ustawy dyrektor generalny urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska sporzàdzi
wykaz mienia Skarbu Paƒstwa, o którym mowa
w ust. 4.

Art. 170. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy gospodarstwa pomocnicze oraz zak∏ady
bud˝etowe, zajmujàce si´ dzia∏aniami w zakresie
ochrony przyrody, utworzone przez wojewodów, stajà
si´ odpowiednio gospodarstwami pomocniczymi lub
zak∏adami bud˝etowymi w∏aÊciwych regionalnych dy-
rektorów ochrony Êrodowiska.

Art. 171. 1. W celu wykonania przepisów ustawy
Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporzà-
dzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wy-
datków bud˝etowych, w tym wynagrodzeƒ oraz limi-
tów zatrudnienia, mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami i roz-
dzia∏ami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przezna-
czenia Êrodków publicznych wynikajàcego z ustawy
bud˝etowej. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, w drodze rozporzàdzenia, dokona
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
bud˝etowych w ramach cz´Êci 41 — Êrodowisko mi´-
dzy dzia∏ami i rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa w zakre-
sie dotyczàcym zadaƒ przej´tych przez Generalnà Dy-
rekcj´ Ochrony Ârodowiska z urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska oraz okreÊ-
li limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeƒ w podziale
na dzia∏y i rozdzia∏y bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem
przeznaczenia Êrodków publicznych wynikajàcego
z ustawy bud˝etowej.

Art. 172. Dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy zmie-
nianej w art. 150 zachowujà moc do dnia wejÊcia
w ˝ycie aktów prawa miejscowego wydanych na pod-
stawie art. 19 ust. 6, 6a i 7 ustawy zmienianej
w art. 150, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 173. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 19 ust. 8, art. 24 ust. 3,
art. 30 ust. 3, art. 51 ust. 8, art. 112b i art. 399 ustawy
zmienianej w art. 144 oraz na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 149 zachowujà moc do cza-
su wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 28,
art. 60 i art. 136 niniejszej ustawy, na podstawie
art. 112b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 144 oraz na
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 149
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez 24 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa
w art. 60 niniejszej ustawy:

1) za przedsi´wzi´cia mogàce zawsze znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, okreÊlone w art. 59
ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, uwa˝a si´ okreÊlone
w dotychczasowych przepisach przedsi´wzi´cia
mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
wymagajàce sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywa-
niu na Êrodowisko;

2) za przedsi´wzi´cia mogàce potencjalnie znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, okreÊlone w art. 59
ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uwa˝a si´ okreÊlone
w dotychczasowych przepisach przedsi´wzi´cia
mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla
których obowiàzek sporzàdzenia raportu o oddzia-
∏ywaniu na Êrodowisko mo˝e byç stwierdzony.

Art. 174. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 listo-
pada 2008 r., z wyjàtkiem art. 121 i 123 ust. 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia. 
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