Ustawa o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1157)
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okre la zasady:
1) udost pniania informacji o rodowisku i jego ochronie,
2) udziału społecze stwa w post powaniu w sprawie ochrony rodowiska,
3) post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko.
Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) zanieczyszczeniu - rozumie si przez to wprowadzane, w rezultacie działalno ci
człowieka, do powietrza, wody lub ziemi, bezpo rednio lub po rednio:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,
które s szkodliwe dla zdrowia człowieka lub jako ci rodowiska, powoduj szkod w
dobrach materialnych oraz dobrach kultury, pogarszaj walory estetyczne rodowiska
lub koliduj z innymi dozwolonymi sposobami korzystania ze rodowiska,
2) oddziaływaniu na rodowisko - rozumie si przez to oddziaływanie na rodowisko oraz
oddziaływanie na zdrowie ludzi,
3) przedsi wzi ciu - rozumie si przez to inwestycje budowlane lub inne ingerencje w
rodowisko, polegaj ce na przekształceniu lub zmianie sposobu u ytkowania terenu, w
tym równie na wydobywaniu zasobów naturalnych, wymagaj ce decyzji, o której mowa
w art. 25 ust. 3.
Art. 3. Przepisów ustawy wprowadzaj cych wymóg uzgadniania i opiniowania nie
stosuje si , je eli organ przeprowadzaj cy post powanie w zakresie oceny oddziaływania na
rodowisko jest jednocze nie organem, z którym nale y uzgodni b d którego opinii nale y
zasi gn .
Rozdział 2 Dost p do informacji
Art. 4. Ka dy ma prawo do informacji o rodowisku i jego ochronie na warunkach
okre lonych ustaw .
Art. 5. 1. Organy administracji publicznej s obowi zane udost pnia ka demu
informacje o rodowisku i jego ochronie znajduj ce si w ich posiadaniu.
2. Udost pnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegaj :
1) wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 2 lit. a)-d), pkt 3 lit. a) i b), pkt 4, pkt
5 lit. a) i b) oraz pkt 8,
2) z zakresu przepisów o ochronie i kształtowaniu rodowiska:
a) decyzje ustalaj ce rodzaj i ilo substancji zanieczyszczaj cych dopuszczonych do
wprowadzania do powietrza,
b) decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikaj cego do rodowiska,
c) zezwolenia na usuni cie drzew lub krzewów,
d) zezwolenia na zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do
rodowiska w celach eksperymentalnych lub wprowadzenie do obrotu produktu
zawieraj cego organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składaj cego si z takich
organizmów albo ich cz ci,
e) wykazy rodzajów i ilo ci zanieczyszcze wprowadzonych do powietrza,
f) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatno ci i rozło eniu na raty kar
pieni nych za naruszanie wymaga ochrony rodowiska, polegaj ce na:
przekroczeniu co do rodzaju lub ilo ci substancji dopuszczonych do
wprowadzenia do powietrza, okre lonych decyzj wła ciwego organu,

-

przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu, okre lonego decyzj
wła ciwego organu,
g) decyzje o wymiarze kar pieni nych za naruszenie wymaga ochrony rodowiska,
polegaj ce na:
zniszczeniu terenów zieleni lub drzew i krzewów, powodowanym
niewła ciwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprz tu
mechanicznego albo urz dze technicznych oraz zastosowaniem rodków
chemicznych w sposób szkodliwy dla ro linno ci,
usuwaniu drzew i krzewów bez zezwolenia,
3) z zakresu przepisów o odpadach:
a) zezwolenia na wytwarzanie odpadów,
b) zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych,
c) dokumenty sporz dzane na potrzeby ewidencji odpadów,
d) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatno ci i rozło eniu na raty kar
pieni nych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub
niezgodnie z wymaganiami okre lonymi w decyzji o pozwoleniu na budow
składowiska odpadów,
4) z zakresu przepisów o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach - zezwolenia na
prowadzenie działalno ci polegaj cej na usuwaniu, wykorzystywaniu lub
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
5) z zakresu przepisów Prawa wodnego:
a) pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
b) pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi,
c) wykazy ilo ci pobranej wody oraz ilo ci, rodzaju i przeci tnego składu cieków
wprowadzonych do wód lub do ziemi,
d) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatno ci i rozło eniu na raty kar
pieni nych za wprowadzenie do wód lub do ziemi cieków nieodpowiadaj cych
wymaganym warunkom,
e) decyzje o karach pieni nych za pobór wody w ilo ci wi kszej ni ustalona w
pozwoleniu wodnoprawnym oraz za pi trzenie wody wy sze od dozwolonego,
6) projekty polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 19 ust. 1, przed
skierowaniem ich do post powania, o którym mowa w art. 12-17, oraz uzyskaniem
opinii organu, o którym mowa w art. 24,
7) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 19 ust. 1,
8) decyzje, o których mowa w art. 25 ust. 3,
9) postanowienia, o których mowa w art. 30 ust. 2,
10) wskazania lokalizacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 4,
11) raporty oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko,
12) analizy porealizacyjne,
13) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
14) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony rodowiska.
3. Udost pnianiu, o którym mowa w ust. 1, podlegaj tak e inne informacje w postaci
dokumentów, danych gromadzonych w szczególno ci w formie pisemnej, wizualnej,
fonicznej i baz danych na innych no nikach, dotycz ce:
1) stanu elementów przyrodniczych rodowiska i ich wzajemnego oddziaływania,
2) zanieczyszcze wprowadzanych do rodowiska oraz działa i rodków wpływaj cych lub
mog cych wpływa negatywnie na rodowisko,
3) wpływu stanu rodowiska na zdrowie i warunki ycia ludzi oraz na dobra kultury,

4) działa oraz rodków, w szczególno ci administracyjnych i ekonomicznych, maj cych na
celu ochron rodowiska,
5) planów, programów oraz analiz finansowych zwi zanych z podejmowaniem
rozstrzygni istotnych dla ochrony rodowiska,
6) raportów bezpiecze stwa i planów operacyjno-ratowniczych, o których mowa w
przepisach o ochronie i kształtowaniu rodowiska.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udost pnia si na pisemny wniosek, z
zastrze eniem ust. 5.
5. Informacj nie wymagaj c wyszukiwania, która mo e by przekazana w formie
ustnej, udost pnia si bez pisemnego wniosku.
6. Organy administracji publicznej wła ciwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, s
obowi zane do prowadzenia publicznie dost pnych wykazów danych o tych dokumentach
oraz mog zamieszcza w tych wykazach dane o dokumentach, o których mowa w ust. 3.
7. Publicznie dost pne wykazy dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12,
prowadz tak e organy administracji publicznej wła ciwe do prowadzenia post powania, w
ramach którego lub w wyniku którego sporz dzane s te dokumenty.
8. Minister wła ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór
publicznie dost pnego wykazu zawieraj cego w szczególno ci nazwy zamieszczanych w nim
dokumentów, miejsca i daty ich wydania, miejsca przechowywania oraz zastrze enia
dotycz ce udost pniania informacji.
Art. 6. Nie udost pnia si informacji, o których mowa w art. 5, je eli ich udost pnienie
mogłoby naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99,
poz. 632 i Nr 106, poz. 668), oraz nie udost pnia si informacji dotycz cych:
1) spraw obj tych tocz cym si post powaniem s dowym, dyscyplinarnym lub karnym,
je eli ujawnienie informacji mogłoby zakłóci przebieg post powania,
2) spraw b d cych przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, je eli udost pnienie akt
mogłoby naruszy te prawa,
3) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, je eli nie miały one
obowi zku ich dostarczenia i zło yły zastrze enie o ich nieudost pnianiu,
4) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodowa zagro enie
rodowiska.
Art. 7. 1. Organ administracji publicznej jest obowi zany udost pni informacj bez
zb dnej zwłoki, nie pó niej ni w ci gu miesi ca od dnia otrzymania wniosku, z
zastrze eniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo e ulec przedłu eniu do 2 miesi cy ze wzgl du
na stopie skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu post powania
administracyjnego stosuje si odpowiednio.
3. Dokumenty, o których dane zamieszczane s w publicznie dost pnych wykazach,
udost pnia si w dniu zło enia wniosku o udost pnienie informacji.
4. Organ administracji publicznej mo e w drodze decyzji:
1) na uzasadniony wniosek przekazuj cego informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3,
wył czy z udost pniania dane o warto ci handlowej, w tym zwłaszcza dane
technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszy jego konkurencyjn pozycj ,
2) odmówi udost pnienia informacji, je eli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub
danych b d cych w trakcie opracowywania b d przeznaczonych do wewn trznego
komunikowania si , albo je eli wniosek o udost pnienie informacji jest w sposób
oczywisty niemo liwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, albo
je eli zachodz inne wskazane w ustawie przesłanki odmowy.

5. Przepisów ust. 4 nie stosuje si , je eli informacja dotyczy:
1) ilo ci i rodzajów wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczaj cych oraz
miejsca ich wprowadzania,
2) stanu, składu i ilo ci cieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich
wprowadzania,
3) rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania,
4) poziomu emitowanego hałasu,
5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.
6. W przypadku odmowy udost pnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 8. Je eli jest mo liwe oddzielenie fragmentu informacji podlegaj cej wył czeniu z
udost pniania z przyczyn, o których mowa w art. 6 i 7, organ administracji publicznej
udost pnia pozostał cz
informacji.
Art. 9. Organ administracji publicznej, udost pniaj c informacje przekazane przez osoby
trzecie, wskazuje ródło ich pochodzenia.
Art. 10. 1. Wyszukiwanie i przegl danie w siedzibie organu dokumentów
wyszczególnionych w publicznie dost pnym wykazie jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, sporz dzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich
przesyłanie organ administracji publicznej pobiera opłat w wysoko ci odzwierciedlaj cej
zwi zane z tym uzasadnione koszty.
3. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw finansów publicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, stawki opłat oraz
współczynniki ró nicuj ce wysoko opłat za wyszukiwanie informacji, sporz dzanie kopii
dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie, bior c pod uwag , i opłaty te nie powinny
stanowi przeszkody w dost pie do informacji, a tak e okre li sposób uiszczania opłat.
Art. 11. Przepisy art. 5-10 stosuje si odpowiednio do udost pniania informacji o
rodowisku i jego ochronie przez inne podmioty, gdy s one z mocy prawa lub na podstawie
porozumie powołane do załatwiania zada publicznych dotycz cych rodowiska i jego
ochrony.
Rozdział 3 Udział społecze stwa w post powaniu w sprawie ochrony rodowiska
Art. 12. Ka dy ma prawo składania uwag i wniosków w post powaniu, którego
przedmiotem jest przyj cie dokumentów, o których mowa w art. 19, lub wydanie decyzji, o
których mowa w art. 25.
Art. 13. 1. Przed wydaniem decyzji wymagaj cych udziału społecze stwa organ
administracji publicznej wła ciwy do ich wydania, wszczynaj c post powanie:
1) podaje do publicznej wiadomo ci informacj o zamieszczeniu w publicznie dost pnym
wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz o mo liwo ci składania uwag i wniosków w
terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomo ci, wskazuj c jednocze nie
miejsce ich składania,
2) mo e przeprowadzi rozpraw administracyjn otwart dla społecze stwa,
3) rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.
2. Organ administracji publicznej, wła ciwy do wydania decyzji, podaje do publicznej
wiadomo ci informacj o zamieszczeniu w publicznie dost pnym wykazie decyzji
wymagaj cych udziału społecze stwa, w trybie okre lonym w niniejszym rozdziale.
3. Podanie do publicznej wiadomo ci, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nast puje w
drodze zamieszczenia informacji na tablicy ogłosze w siedzibie organu wła ciwego w
sprawie oraz poprzez obwieszczenia w pobli u miejsca planowanego przedsi wzi cia, a gdy
siedziba wła ciwego organu mie ci si na terenie gminy innej ni gmina wła ciwa miejscowo
ze wzgl du na przedmiot ogłoszenia - tak e przez ogłoszenie w prasie lub w sposób
zwyczajowo przyj ty w miejscowo ci lub miejscowo ciach wła ciwych ze wzgl du na
przedmiot ogłoszenia.

4. Podanie do publicznej wiadomo ci, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, powinno
nast pi tak e poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu wła ciwego
do wydania decyzji, je li organ ten prowadzi tak stron .
Art. 14. 1. Organizacje społeczne, które powołuj c si na miejsce i przedmiot
statutowych celów swego działania zgłosz ch uczestniczenia w okre lonym post powaniu
wymagaj cym udziału społecze stwa, uczestnicz w nim na prawach strony; art. 31 § 4
Kodeksu post powania administracyjnego nie stosuje si .
2. Organizacji społecznej na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w
post powaniu słu y za alenie.
Art. 15. 1. Organ administracji publicznej wła ciwy do opracowania dokumentów, o
których mowa w art. 19, zapewnia mo liwo udziału społecze stwa poprzedzaj cego ich
przyj cie; przepisy art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje si odpowiednio.
2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, zał cza si informacje o zgłoszonych
uwagach, wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania.
Art. 16. Do post powa wymagaj cych udziału społecze stwa przepisy art. 6 i 7 ust. 4 i
5 stosuje si odpowiednio.
Art. 17. Do uwag i wniosków zgłaszanych w post powaniu z udziałem społecze stwa
przepisów Kodeksu post powania administracyjnego dotycz cych skarg i wniosków nie
stosuje si .
Art. 18. Przepisów art. 12-17 nie stosuje si w przypadku przedsi wzi cia
podejmowanego na terenach lub w obiektach budowlanych albo ich cz ciach, niezb dnych
dla celów obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cych w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrom wła ciwym do
spraw wewn trznych i spraw zagranicznych, dost pnych wył cznie dla osób uprawnionych.
Rozdział 4 Post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko realizacji
planów i programów
Art. 19. 1. Przeprowadzenia post powania w sprawie oceny oddziaływania na
rodowisko zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrze eniem ust. 3, wymagaj :
1) projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów
zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego,
2) projekty polityk, strategii, planów lub programów dotycz cych przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, le nictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, których opracowywanie
przez centralne lub wojewódzkie organy administracji publicznej przewidziane jest w
ustawach.
2. Przeprowadzenie post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko
zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrze eniem ust. 3, wymagane jest te w
przypadku wprowadzania zmian do przyj tych dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Organy administracji publicznej opracowuj ce projekty dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, lub wprowadzaj ce zmiany do tych dokumentów mog , w porozumieniu z
wła ciwymi organami, o których mowa w art. 24, odst pi od przeprowadzenia okre lonego
w niniejszym rozdziale post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko, gdy
uznaj - bior c pod uwag w szczególno ci charakter działa przewidzianych w tych
dokumentach oraz rodzaj i skal oddziaływania na rodowisko, a tak e cechy obszaru
obj tego tym oddziaływaniem - i realizacja tych dokumentów nie spowoduje znacz cego
oddziaływania na rodowisko.
Art. 20. 1. Organ administracji publicznej opracowuj cy projekt dokumentu lub
wprowadzaj cy zmiany do przyj tego ju dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1,
sporz dza prognoz oddziaływania na rodowisko.
2. Prognoza oddziaływania na rodowisko, o której mowa w ust. 1, powinna:

1) zawiera informacje o zawarto ci, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powi zaniach z innymi dokumentami,
2) okre la , analizowa i ocenia istniej cy stan rodowiska oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
3) okre la , analizowa i ocenia stan rodowiska na obszarach obj tych przewidywanym
znacz cym oddziaływaniem,
4) okre la , analizowa i ocenia istniej ce problemy ochrony rodowiska istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, w szczególno ci dotycz ce obszarów
chronionych,
5) okre la , analizowa i ocenia cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu
mi dzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy rodowiska zostały
uwzgl dnione podczas przygotowywania dokumentu,
6) okre la , analizowa i ocenia przewidywane znacz ce oddziaływania na rodowisko,
7) przedstawia rozwi zania maj ce na celu zapobieganie, zmniejszanie lub
kompensowanie szkodliwych oddziaływa na rodowisko, mog cych by rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu,
8) przedstawia rozwi zania alternatywne do rozwi za zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadz cej do tego wyboru, w tym tak e wskazania napotkanych trudno ci
wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
9) zawiera informacje o metodach zastosowanych przy sporz dzaniu prognozy,
10) zawiera informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego
dokumentu,
11) zawiera informacje o potencjalnym transgranicznym oddziaływaniu na rodowisko,
12) zawiera streszczenie sporz dzone w j zyku niespecjalistycznym.
3. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw zdrowia oraz ministrem wła ciwym do spraw gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej, kieruj c si wymaganiami, o których mowa w ust. 2, okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaływania
na rodowisko, dotycz ca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Art. 21. 1. Organ administracji publicznej opracowuj cy projekt dokumentu lub
wprowadzaj cy zmiany do przyj tego ju dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1,
uzgadnia z organem, o którym mowa w art. 24, zakres i stopie szczegółowo ci informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na rodowisko.
2. Obowi zku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si do sporz dzania prognoz
oddziaływania na rodowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Art. 22. 1. Organ administracji publicznej opracowuj cy projekt dokumentu lub
wprowadzaj cy zmiany do przyj tego ju dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1,
poddaje go, wraz z prognoz oddziaływania na rodowisko, post powaniu, o którym mowa w
art. 12-17, oraz opiniowaniu przez organ, o którym mowa w art. 24.
2. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego okre laj przepisy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Art. 23. Organ administracji publicznej opracowuj cy projekt dokumentu lub
wprowadzaj cy zmiany do przyj tego ju dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1, bierze
pod uwag ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na rodowisko, opini organu, o
którym mowa w art. 24, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w post powaniu, o którym
mowa w art. 12-17.

Art. 24. Organem administracji publicznej wła ciwym do uzgadniania zakresu i
szczegółowo ci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na rodowisko oraz
opiniowania projektów dokumentów lub zmian do przyj tych ju dokumentów, o których
mowa w art. 19 ust. 1, jest:
1) minister wła ciwy do spraw rodowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny - je eli
post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko przeprowadza centralny
organ administracji publicznej,
2) wojewoda - je eli post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko
przeprowadza wojewódzki organ administracji publicznej.
Rozdział 5 Post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko planowanych
przedsi wzi
Art. 25. 1. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsi wzi cia mog cego
znacz co oddziaływa na rodowisko wymaga, z zastrze eniem ust. 5, przeprowadzenia
post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko.
2. Post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko stanowi cz
post powania zmierzaj cego do wydania decyzji, o których mowa w ust. 3, i wymaga udziału
organu, o którym mowa w art. 37.
3. Decyzj , o której mowa w ust. 1, jest:
1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na podstawie
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) decyzja o pozwoleniu na budow lub rozbiórk obiektu budowlanego oraz decyzja o
pozwoleniu na zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci wydawana na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
3) koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złó kopalin, na wydobywanie kopalin ze
złó , na bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz składowanie
odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, na poszukiwanie i wydobywanie
surowców mineralnych znajduj cych si w odpadach powstałych po robotach górniczych
oraz po procesach wzbogacania kopalin - wydawana na podstawie przepisów Prawa
geologicznego i górniczego,
4) pozwolenie wodnoprawne w zakresie:
a) wykonywania urz dze wodnych,
b) poboru wód podziemnych,
c) rolniczego wykorzystania cieków
- wydawane na podstawie przepisów Prawa wodnego,
5) decyzja ustalaj ca warunki prowadzenia robót polegaj cych na regulacji wód oraz
budowie wałów przeciwpowodziowych, a tak e robót melioracyjnych, odwodnie
budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniaj cych stosunki wodne - na terenach o
szczególnych warto ciach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajduj
si skupienia ro linno ci o szczególnej warto ci przyrodniczej, terenach o walorach
krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych l gów ptactwa, wyst powania
skupie gatunków chronionych i tarlisk ryb - wydawana na podstawie przepisów o
ochronie i kształtowaniu rodowiska,
6) decyzja zatwierdzaj ca projekt scalania lub wymiany gruntów - wydawana na podstawie
przepisów o scalaniu i wymianie gruntów rolnych i le nych,
7) decyzja o zmianie lasu na u ytek rolny - wydawana na podstawie przepisów o lasach,
8) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawana na podstawie przepisów o
autostradach płatnych - oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej, je eli
przepisy ustawy o autostradach płatnych maj zastosowanie do tej drogi, gdy decyzje te
dotycz odcinków, które we wskazaniach lokalizacyjnych zostały wskazane jako

newralgiczne z uwagi na uwarunkowania ochrony rodowiska lub mo liwo
wyst pienia konfliktów społecznych.
4. Post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko przeprowadza si tak e
przed udzieleniem wskaza lokalizacyjnych autostrady oraz drogi ekspresowej, je eli
przepisy o autostradach płatnych maj zastosowanie do tej drogi.
5. Przepisy dotycz ce decyzji, o których mowa w ust. 3, stosuje si odpowiednio do
wskaza lokalizacyjnych udzielanych na mocy przepisów o autostradach płatnych; przepisy
dotycz ce organów wła ciwych do wydania tych decyzji stosuje si do organu wła ciwego do
udzielania wskaza lokalizacyjnych.
6. Post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko nie przeprowadza si ,
je eli:
1) wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest zale ne od uzyskania decyzji
wymienionej w ust. 3 pkt 4,
2) wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 4, jest uzale nione od wydania decyzji
wymienionej w ust. 3 pkt 5,
i post powanie to zostało przeprowadzone przed wydaniem tej decyzji.
7. Decyzje, o których mowa w ust. 3, wymagaj uzasadnienia.
8. Uzasadnienie decyzji, niezale nie od wymaga wynikaj cych z przepisów Kodeksu
post powania administracyjnego, powinno zawiera informacje o sposobie wykorzystania
uwag i wniosków zgłoszonych w sposób okre lony w art. 12-17 oraz informacje dotycz ce
konieczno ci wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w art. 35.
Art. 26. W post powaniu w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko okre la si ,
analizuje oraz ocenia:
1) bezpo redni i po redni wpływ danego przedsi wzi cia na:
a) rodowisko oraz zdrowie i warunki ycia ludzi,
b) dobra materialne,
c) dobra kultury,
d) wzajemne oddziaływanie mi dzy czynnikami, o których mowa w lit. a)-c),
e) dost pno do złó kopalin,
2) mo liwo ci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na
rodowisko,
3) wymagany zakres monitoringu.
Art. 27. 1. Post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko przeprowadza
organ administracji publicznej wła ciwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3.
2. Decyzj , o której mowa w art. 25 ust. 3, wydaje si , z zastrze eniem ust. 3, po
uzgodnieniu z wła ciwymi organami, o których mowa w art. 37.
3. W sprawach, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, do przeprowadzenia uzgodnienia
z wła ciwymi organami, o których mowa w art. 37, jest obowi zany wnioskodawca;
uzgodnienie nast puje w drodze decyzji.
Art. 28. 1. Wnioskodawca, przed wyst pieniem o wydanie decyzji, o których mowa w
art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3-8, oraz wskaza lokalizacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 4, mo e
zwróci si z zapytaniem do organu wła ciwego do wydania decyzji o okre lenie zakresu
raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko - dla przedsi wzi , o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 1.
2. Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy informacje o planowanym
przedsi wzi ciu, zawieraj ce w szczególno ci dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi wzi cia,
2) powierzchni zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego i poprzednich formach ich
u ytkowania,
3) rodzaju technologii,

4)
5)
6)
7)

ewentualnych wariantach przedsi wzi cia,
przewidywanej ilo ci wykorzystywanych surowców, wody i energii,
przedsi wzi ciach chroni cych rodowisko,
rodzajach i przewidywanej ilo ci zanieczyszcze wprowadzanych do rodowiska przy
zastosowaniu przedsi wzi chroni cych rodowisko.
3. Organ, okre laj c zakres raportu, uwzgl dnia wymagania, o których mowa w art. 31
ust. 1 i 5, w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsi wzi cia oraz skal jego
oddziaływania na rodowisko.
4. Postanowienie ustalaj ce zakres raportu wydaje si po zasi gni ciu opinii wła ciwych
organów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
Art. 29. 1. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3, z
zastrze eniem ust. 3, wnioskodawca doł cza raport oddziaływania przedsi wzi cia na
rodowisko.
2. W post powaniu dotycz cym przedsi wzi okre lonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 do
wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3-7, zał cza si informacje
zawieraj ce dane okre lone w art. 28 ust. 2.
3. W post powaniu o wydanie decyzji zatwierdzaj cej projekt scalania lub wymiany
gruntów rolnych i le nych raport oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko sporz dza
organ prowadz cy post powanie.
Art. 30. 1. Sporz dzenia raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko
wymagaj :
1) planowane przedsi wzi cia mog ce znacz co oddziaływa na rodowisko,
2) planowane przedsi wzi cia mog ce znacz co oddziaływa na rodowisko, dla których
obowi zek jest ustalony na podstawie ust. 2.
2. Obowi zek sporz dzenia raportu dla planowanego przedsi wzi cia, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, stwierdza, po zasi gni ciu opinii organu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2, w
drodze postanowienia, organ wła ciwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt
1 i 3-7, okre laj c jednocze nie zakres raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko;
wła ciwy organ uwzgl dnia ł cznie szczegółowe kryteria okre lone w ust. 4 pkt 3 i ocenia
potrzeb sporz dzenia raportu dla przedsi wzi okre lonych w ust. 4 pkt 2.
3. Je eli w post powaniu w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu stwierdzono obowi zek sporz dzenia raportu oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko, raport powinien by sporz dzony tak e w post powaniu o
wydanie pozwolenia na budow dotycz cym tego samego przedsi wzi cia.
4. Rada Ministrów, uwzgl dniaj c potencjalne oddziaływanie na rodowisko
przedsi wzi , o których mowa w ust. 1, w drodze rozporz dzenia, okre li:
1) rodzaje przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko wymagaj cych
sporz dzenia raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko,
2) rodzaje przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko, dla których
obowi zek sporz dzenia raportu mo e by wymagany,
3) szczegółowe kryteria zwi zane z kwalifikowaniem przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko do sporz dzenia raportu, takie jak rodzaj, usytuowanie
przedsi wzi cia oraz rodzaj i skala jego potencjalnego oddziaływania na rodowisko,
kwalifikuj ce to przedsi wzi cie do sporz dzenia raportu.
Art. 31. 1. Raport oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko powinien zawiera :
1) opis planowanego przedsi wzi cia, a w szczególno ci:
a) charakterystyk całego przedsi wzi cia i warunki u ytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)

przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze , wynikaj ce z funkcjonowania
planowanego przedsi wzi cia,
2) opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko,
3) opis analizowanych wariantów planowanego przedsi wzi cia, w tym wariantu:
a) polegaj cego na niepodejmowaniu przedsi wzi cia,
b) najkorzystniejszego dla rodowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
4) okre lenie przewidywanego oddziaływania na rodowisko analizowanych wariantów, w
tym równie w razie wyst pienia nadzwyczajnego zagro enia rodowiska, a tak e
potencjalnego transgranicznego oddziaływania na rodowisko,
5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawc wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na rodowisko, w szczególno ci na ludzi, faun , flor , gleb , wod ,
powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne
oddziaływanie mi dzy tymi elementami,
6) opis potencjalnie znacz cych oddziaływa planowanego przedsi wzi cia na rodowisko,
obejmuj cy bezpo rednie, po rednie, wtórne, skumulowane, krótko-, rednio- i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na rodowisko, wynikaj ce z:
a) istnienia przedsi wzi cia,
b) u ytkowania zasobów naturalnych,
c) zanieczyszczenia,
oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawc ,
7) opis przewidywanych działa maj cych na celu zapobieganie, zmniejszanie lub
kompensowanie szkodliwych oddziaływa na rodowisko,
8) porównanie proponowanych rozwi za technologicznych z innymi dost pnymi
rozwi zaniami stosowanymi w praktyce krajowej lub wiatowej z punktu widzenia
czystszej produkcji, w razie gdy planowane przedsi wzi cie jest zwi zane z u yciem
maszyn lub innych urz dze technicznych,
9) wskazanie, czy dla przedsi wzi cia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego
u ytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu rodowiska, oraz
okre lenie granic takiego obszaru, ogranicze w zakresie przeznaczenia terenu,
wymaga technicznych dotycz cych obiektów budowlanych i sposobów korzystania z
nich,
10) przedstawienie zagadnie w formie graficznej,
11) analiz mo liwych konfliktów społecznych zwi zanych z planowanym
przedsi wzi ciem,
12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsi wzi cia na
etapie budowy i eksploatacji,
13) wskazanie trudno ci wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano opracowuj c raport,
14) streszczenie w j zyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
15) nazwisko osoby lub osób sporz dzaj cych raport,
16) ródła informacji stanowi ce podstaw do sporz dzenia raportu.
2. Raport oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko powinien uwzgl dnia
oddziaływanie przedsi wzi cia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.
3. Raport oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko, sporz dzany w post powaniu o
wydanie pozwolenia na budow , powinien:
1) zawiera informacje, o których mowa w ust. 1, ze szczegółowo ci i dokładno ci
odpowiednio do posiadanych danych wynikaj cych z projektu budowlanego i innych
informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, je eli
przepisy ustawy o autostradach płatnych maj zastosowanie do tej drogi,
2) okre la stopie i sposób uwzgl dnienia wymaga dotycz cych ochrony rodowiska,
zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innych
decyzjach administracyjnych dotycz cych ochrony rodowiska.
4. Zakres raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko okre lony w
post powaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
uwzgl dnia si w post powaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow dla tego samego
przedsi wzi cia.
5. Raport oddziaływania na rodowisko, sporz dzony przed udzieleniem wskaza
lokalizacyjnych wydawanych na podstawie przepisów o autostradach płatnych, oprócz
informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien wskazywa tak e propozycj okre lenia
odcinków newralgicznych z uwagi na uwarunkowania ochrony rodowiska lub mo liwo
wyst pienia konfliktów społecznych, dla których na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady albo drogi ekspresowej, je eli przepisy o autostradach płatnych maj zastosowanie
do tej drogi, konieczne b dzie przeprowadzenie kolejnego post powania w sprawie oceny
oddziaływania na rodowisko.
6. Minister wła ciwy do spraw rodowiska oraz minister wła ciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw
zdrowia, bior c pod uwag konieczno identyfikacji istniej cych w s siedztwie lub w
bezpo rednim zasi gu oddziaływania planowanej autostrady albo drogi ekspresowej zasobów
przyrodniczych i dóbr kultury oraz ustalenia wpływu na te zasoby i dobra, okre l , w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnia raport oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko dla autostrady albo drogi ekspresowej, je eli przepisy o
autostradach płatnych b d miały zastosowanie do tej drogi.
7. Raport, o którym mowa w ust. 6, w zakresie, w jakim dotyczy on zidentyfikowania
istniej cych w s siedztwie lub w bezpo rednim zasi gu oddziaływania autostrady albo drogi
ekspresowej dóbr kultury oraz ustalenia wpływu na te dobra, sporz dza biegły z listy
rzeczoznawców ministra wła ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 32. Organ wła ciwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3, poddaje
raport oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko post powaniu, o którym mowa w art.
12-17.
Art. 33. Z uwagi na uwarunkowania ochrony rodowiska lub mo liwo wyst pienia
konfliktów społecznych organ wła ciwy do udzielenia wskaza lokalizacyjnych na podstawie
przepisów o autostradach płatnych wskazuje w nich odcinki newralgiczne, dla których na
etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, je eli
przepisy o autostradach płatnych maj zastosowanie do tej drogi, konieczne b dzie
przeprowadzenie kolejnego post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko.
Art. 34. Je eli z post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko wynika
zasadno realizacji przedsi wzi cia w wariancie innym ni wnioskowany, organ
administracji publicznej, za zgod wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, o której mowa w art.
25 ust. 3 pkt 1 i 3-8, wariant dopuszczony do realizacji lub - w razie braku zgody
wnioskodawcy - umarza post powanie.
Art. 35. 1. Organ administracji publicznej mo e:
1) decyzj , o której mowa w art. 25 ust. 3, nało y obowi zki dotycz ce zapobiegania,
ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko,
2) decyzj , o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, dla przedsi wzi , dla których sporz dza
si raport oddziaływania na rodowisko, nało y na wnioskodawc obowi zek
przedło enia analizy porealizacyjnej, okre laj c zakres oraz termin jej przedło enia.

2. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje si porównania
ustale zawartych w raporcie oddziaływania na rodowisko i w decyzji, o której mowa w art.
25 ust. 3 pkt 2, z rzeczywistym oddziaływaniem przedsi wzi cia na rodowisko i działaniami
podj tymi dla jego zminimalizowania.
Art. 36. Decyzja, o której mowa w art. 25 ust. 3, podj ta z naruszeniem wymaga
okre lonych w art. 12-17, art. 25 ust. 2, art. 38, 43 i 46 jest niewa na.
Art. 37. 1. Organem wła ciwym do uzgadniania przed wydaniem decyzji, o której mowa
w art. 25 ust. 3 pkt 1, 2 i 4-8, oraz wydawania opinii odpowiednio w sprawie obowi zku
sporz dzania raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko lub jego zakresu jest:
1) wła ciwy wojewoda - w odniesieniu do przedsi wzi , o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 1,
2) starosta oraz powiatowy inspektor sanitarny - w odniesieniu do przedsi wzi , o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2.
2. Organem wła ciwym w sprawach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i 5, jest minister
wła ciwy do spraw rodowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny.
Rozdział 6 Post powanie dotycz ce transgranicznego oddziaływania na rodowisko
Art. 38. 1. W przypadku potencjalnego transgranicznego oddziaływania na rodowisko,
pochodz cego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:
1) realizacji planowanych przedsi wzi obj tych decyzjami, o których mowa w art. 25 ust.
3,
2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 19
ust. 1 pkt 2,
przeprowadza si post powanie dotycz ce transgranicznego oddziaływania na rodowisko.
2. Post powanie dotycz ce transgranicznego oddziaływania na rodowisko
przeprowadza si tak e, gdy potencjalne oddziaływanie pochodz ce spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawni si na jej terytorium.
Art. 39. 1. Organ administracji publicznej przeprowadzaj cy post powanie w sprawie
oceny oddziaływania na rodowisko, w przypadku stwierdzenia potencjalnego
transgranicznego oddziaływania na rodowisko na skutek realizacji planowanego
przedsi wzi cia:
1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu post powania dotycz cego transgranicznego
oddziaływania na rodowisko, w którym okre la obowi zek sporz dzenia przez
wnioskodawc dokumentacji niezb dnej do przeprowadzenia tego post powania w
j zyku pa stwa, na którego terytorium mo e oddziaływa przedsi wzi cie, oraz zakres
tej dokumentacji,
2) niezwłocznie informuje ministra wła ciwego do spraw rodowiska o potencjalnym
transgranicznym oddziaływaniu na rodowisko planowanego przedsi wzi cia i
przekazuje dokumentacj potrzebn do podj cia działa , o których mowa w art. 40.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje za alenie.
Art. 40. 1. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, po uzyskaniu informacji o
potencjalnym transgranicznym oddziaływaniu na rodowisko planowanego przedsi wzi cia,
niezwłocznie powiadamia o tym pa stwo, na którego terytorium przedsi wzi cie to mo e
oddziaływa , oraz proponuje termin na odpowied , czy pa stwo to jest zainteresowane
uczestnictwem w post powaniu w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko.
2. Minister wła ciwy do spraw rodowiska zał cza do powiadomienia dane, o których
mowa w art. 28 ust. 2.
Art. 41. Je eli pa stwo, o którym mowa w art. 40 ust. 1, powiadomi, i jest
zainteresowane uczestnictwem w post powaniu w sprawie oceny oddziaływania na
rodowisko, minister wła ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z organem

administracji publicznej przeprowadzaj cym post powanie w sprawie oceny oddziaływania
na rodowisko, uzgadnia z tym pa stwem terminy etapów post powania.
Art. 42. 1. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, po uzyskaniu raportu oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko, przekazuje go niezwłocznie pa stwu uczestnicz cemu w
post powaniu w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko.
2. Organ administracji publicznej przeprowadzaj cy post powanie w sprawie oceny
oddziaływania na rodowisko prowadzi, za po rednictwem ministra wła ciwego do spraw
rodowiska, konsultacje z pa stwem, na którego terytorium mo e oddziaływa , w sprawie
rodków eliminowania lub zmniejszania transgranicznego oddziaływania na rodowisko.
3. Minister wła ciwy do spraw rodowiska mo e przej prowadzenie konsultacji, o
których mowa w ust. 2, je eli uzna to za celowe ze wzgl du na wag lub zawiło sprawy.
4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2, uczestniczy minister wła ciwy do spraw
rodowiska, a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, uczestniczy organ administracji
publicznej przeprowadzaj cy post powanie w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko.
Art. 43. 1. Uwagi i wnioski zło one przez pa stwo uczestnicz ce w post powaniu w
sprawie oceny oddziaływania na rodowisko oraz wyniki konsultacji, o których mowa w art.
42, rozpatruje si przy wydawaniu decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz przy
wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko.
2. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3, nie powinno nast pi przed
zako czeniem post powania dotycz cego transgranicznego oddziaływania na rodowisko.
Art. 44. Minister wła ciwy do spraw rodowiska przekazuje pa stwu uczestnicz cemu w
post powaniu w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko decyzje, o których mowa w art.
25 ust. 3.
Art. 45. 1. Minister wła ciwy do spraw rodowiska, po otrzymaniu dokumentów
zawieraj cych informacje o przedsi wzi ciu podejmowanym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, mog cym mie oddziaływanie na rodowisko na jej terytorium,
niezwłocznie przekazuje je wojewodzie wła ciwemu ze wzgl du na obszar potencjalnego
transgranicznego oddziaływania na rodowisko.
2. Wojewoda, w zakresie, w jakim jest to niezb dne dla analizy oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko, wykłada do wgl du w j zyku polskim dokumenty, o których
mowa w ust. 1; przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 stosuje si odpowiednio.
3. Wojewoda przedkłada ministrowi wła ciwemu do spraw rodowiska projekt
stanowiska dotycz cego przedsi wzi cia mog cego oddziaływa na rodowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Minister wła ciwy do spraw rodowiska powiadamia pa stwo podejmuj ce
przedsi wzi cie o potencjalnym oddziaływaniu na rodowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o stanowisku dotycz cym tego przedsi wzi cia.
Art. 46. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje si odpowiednio w przypadku uchylenia,
zmiany oraz stwierdzenia niewa no ci decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3.
Art. 47. Do post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko projektów
polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, których
realizacja mo e spowodowa transgraniczne oddziaływanie na rodowisko, przepisy art. 4045 stosuje si odpowiednio.
Art. 48. Do post powania dotycz cego transgranicznego oddziaływania na rodowisko
przepisy art. 6 i 7 stosuje si odpowiednio.
Art. 49. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje si , o ile umowy mi dzynarodowe nie
przewiduj innego trybu post powania dotycz cego transgranicznego oddziaływania na
rodowisko.
Rozdział 7 Komisje do spraw ocen oddziaływania na rodowisko

Art. 50. 1. Tworzy si Krajow Komisj do spraw Ocen Oddziaływania na rodowisko,
zwan dalej "Krajow Komisj ", jako organ opiniodawczo-doradczy ministra wła ciwego do
spraw rodowiska w zakresie ocen oddziaływania na rodowisko.
2. Przewodnicz cego Krajowej Komisji, zast pców przewodnicz cego, sekretarza i
członków Krajowej Komisji w liczbie od 40 do 60 osób powołuje minister wła ciwy do spraw
rodowiska spo ród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji społecznych, których
statutowym celem jest ochrona rodowiska.
3. Do zada Krajowej Komisji nale y w szczególno ci:
1) wydawanie opinii w sprawach przedło onych przez ministra wła ciwego do spraw
rodowiska w zwi zku z jego uprawnieniami wynikaj cymi z ustawy,
2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na rodowisko oraz
przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotycz cych rozwoju metodologii i programów
szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na rodowisko,
3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotycz cych systemu ocen
oddziaływania na rodowisko,
4) współpraca z komisjami, o których mowa w art. 51 ust. 1.
4. Minister wła ciwy do spraw rodowiska mo e, na wniosek wojewody, zwróci si do
Krajowej Komisji o wydanie opinii w sprawach nale cych na mocy ustawy do kompetencji
wojewody.
Art. 51. 1. Tworzy si wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na
rodowisko, zwane dalej "wojewódzkimi komisjami", jako organy opiniodawczo-doradcze
wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na rodowisko.
2. Przewodnicz cego wojewódzkiej komisji, zast pc przewodnicz cego, sekretarza i
członków komisji, w liczbie od 20 do 40 osób, powołuje wojewoda w porozumieniu z
marszałkiem województwa, spo ród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji
społecznych, których statutowym celem jest ochrona rodowiska.
3. Do zada wojewódzkich komisji nale y w szczególno ci:
1) wydawanie opinii w sprawach przedło onych przez wojewod w zwi zku z jego
uprawnieniami wynikaj cymi z ustawy,
2) przedstawianie opinii i wniosków dotycz cych rozwoju programów szkoleniowych w
zakresie ocen oddziaływania na rodowisko,
3) współpraca z Krajow Komisj i innymi wojewódzkimi komisjami.
4. Wojewoda mo e, na wniosek starosty, zwróci si do wojewódzkiej komisji o
wydanie opinii w sprawach nale cych na mocy ustawy do kompetencji starosty.
5. Dwóch lub wi cej wojewodów mo e powoła wspóln wojewódzk komisj .
Art. 52. 1. Wydatki zwi zane z działalno ci Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji
s pokrywane z cz ci bud etu pa stwa, której dysponentem jest odpowiednio minister
wła ciwy do spraw rodowiska albo wojewoda.
2. Obsług biurow Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji zapewnia odpowiednio
minister wła ciwy do spraw rodowiska albo wojewoda.
Art. 53. Członkom Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji oraz zapraszanym na
posiedzenie specjalistom, zamieszkałym poza miejscowo ci , w której odbywa si
posiedzenie, i bior cym w nim udział, przysługuj diety oraz zwrot kosztów podró y i
noclegów na zasadach okre lonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysoko ci
nale no ci przysługuj cych pracownikom z tytułu podró y słu bowej na obszarze kraju.
Art. 54. 1. Minister wła ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz wojewódzkich komisji.
2. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustalone zostan :
1) organizacja komisji,
2) tryb działania komisji.

Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 55. W ustawie z dnia 24 pa dziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz.
230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz.
192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z
1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 89, poz. 991) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 25 po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
"2a.
Przepisu ust. 2 nie stosuje si , je eli wymagane jest sporz dzenie raportu
oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko w rozumieniu przepisów o
dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko.";
2) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wykonania ekspertyzy wykraczaj cej swym przedmiotem poza zakres przegl du
ekologicznego w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu rodowiska,";
3) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Organem wła ciwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest wojewoda,
gdy dotyczy ona przedsi wzi cia mog cego znacz co oddziaływa na rodowisko, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost pie do informacji o rodowisku i
jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko.";
4) w art. 120 po ust. 2 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
"3. Przepisy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko okre laj przypadki, gdy pozwolenie wodnoprawne
zamieszcza si w publicznie dost pnych wykazach."
Art. 56. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu rodowiska
(Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550 i Nr 62, poz. 718) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 po wyrazie "krajobraz" dodaje si wyrazy "i klimat";
2) w art. 3 w pkt 15 kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si pkt 16 w brzmieniu:
"16)
opracowaniu ekofizjograficznym - rozumie si przez to dokumentacj
sporz dzan dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego,
charakteryzuj c poszczególne elementy przyrodnicze rodowiska na obszarze
obj tym planem i ich wzajemne powi zania.";
3) w art. 6:
a) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:
"4a.
Wymagania, o których mowa w ust. 1-4, okre la si na podstawie
opracowa ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju planu, cech
poszczególnych elementów przyrodniczych rodowiska i ich wzajemnych
powi za .",
b) po ust. 5 dodaje si ust. 6 w brzmieniu:
"6.
Minister wła ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, okre li, w
drodze rozporz dzenia, rodzaje i zakres opracowa ekofizjograficznych, o
których mowa w ust. 4a.";
4) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wojewoda, w drodze decyzji, ustala warunki prowadzenia robót, o których mowa w
ust. 1 i 2.";
5) skre la si art. 22;

6) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Organem wła ciwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest wojewoda,
gdy dotyczy ona przedsi wzi cia mog cego znacz co oddziaływa na rodowisko, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost pie do informacji o rodowisku i
jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko.";
7) w art. 30:
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
"2a.
Organem wła ciwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest
wojewoda, gdy dotyczy ona przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o
dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko.",
b) skre la si ust. 9 i 10;
8) w art. 51 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
"2a.
Organem wła ciwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest
wojewoda, gdy dotyczy ona przedsi wzi cia mog cego znacz co oddziaływa na
rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost pie do
informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
rodowisko.";
9) po art. 67 dodaje si art. 67a w brzmieniu:
"Art. 67a. 1. W razie stwierdzenia okoliczno ci wskazuj cych na mo liwo
szkodliwego wpływu działalno ci jednostki organizacyjnej na
rodowisko, starosta, wykonuj c zadania z zakresu administracji
rz dowej, z zastrze eniem ust. 2, mo e, w drodze decyzji, zobowi za
t jednostk do sporz dzenia i przedło enia przegl du ekologicznego.
2.
Organem wła ciwym do wydania decyzji, o której mowa w ust.
1, jest wojewoda, je eli działalno stanowi przedsi wzi cie mog ce
znacz co oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 1 ustawy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko.
3.
Przegl d ekologiczny przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko powinien zawiera :
1)
zwi zły opis przedsi wzi cia obejmuj cy:
a)
charakter, rozmiar przedsi wzi cia i jego
usytuowanie,
b)
powierzchni zajmowanego terenu lub obiektu
budowlanego,
c)
rodzaj technologii,
d)
istniej ce w s siedztwie lub bezpo rednim zasi gu
oddziaływania przedsi wzi cia obiekty i obszary poddane
ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, Prawa
wodnego oraz przepisów o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym,
2)
analiz posiadanych decyzji z zakresu ochrony rodowiska
oraz ocen ich wykonania,
3)
okre lenie oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko,
w tym równie w przypadku wyst pienia nadzwyczajnego
zagro enia rodowiska,
4)
opis działa maj cych na celu zapobieganie i zmniejszanie
oddziaływania na rodowisko,

5)

porównanie zastosowanych rozwi za technologicznych z
innymi dost pnymi rozwi zaniami stosowanymi w praktyce
krajowej lub wiatowej z punktu widzenia czystszej produkcji,
6)
wskazanie, czy dla przedsi wzi cia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego u ytkowania, okre lenie
granic takiego obszaru, ogranicze w zakresie przeznaczenia
terenu, wymaga technicznych dotycz cych obiektów budowlanych
i sposobów korzystania z nich,
7)
wskazanie trudno ci wynikaj cych z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowuj c
przegl d,
8)
zwi złe streszczenie w j zyku niespecjalistycznym
informacji zawartych w przegl dzie,
9)
nazwisko osoby lub osób sporz dzaj cych przegl d.
4.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ wła ciwy do jej
wydania mo e:
1)
ograniczy zakres przedmiotowy przegl du,
2)
wskaza metody bada i studiów.
5.
Je eli mo liwo szkodliwego wpływu na rodowisko wynika z
działalno ci niestanowi cej przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko, starosta, wykonuj c zadania z zakresu
administracji rz dowej, okre la, które z wymaga wymienionych w ust.
3 nale y uwzgl dni przy sporz dzaniu przegl du ekologicznego.";
10) w art. 68 skre la si ust. 5-7;
11) skre la si art. 70;
12) w art. 70a w ust. 1 skre la si wyrazy "w art. 20 ust. 3, art. 68 ust. 6 i art. 70 ust. 1
niniejszej ustawy, a tak e";
13) w art. 71 ust. 2-3a otrzymuj brzmienie:
"2. Je eli z post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko, w rozumieniu
przepisów o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko, lub z przegl du ekologicznego, o którym mowa w art.
67a, wynika, e mimo zastosowania rozwi za , o których mowa w ust. 1, nie mog
by wyeliminowane uci liwe oddziaływania na rodowisko, to dla oczyszczalni
cieków, składowisk odpadów komunalnych, tras komunikacyjnych, kompostowni,
lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz obiektów radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych tworzy si obszar ograniczonego
u ytkowania.
3. Obszar ograniczonego u ytkowania dla przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko, z zastrze eniem ust. 3a, tworzy rada powiatu, w drodze
uchwały, okre laj c granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagania techniczne dotycz ce budynków oraz sposób korzystania z terenu,
wynikaj ce z post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko lub z
przegl du ekologicznego.
3a. Obszar ograniczonego u ytkowania dla przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost pie
do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
rodowisko, tworzy wojewoda, w drodze prawa miejscowego, uwzgl dniaj c
wymagania, o których mowa w ust. 3.";
14) w art. 82:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.

Z zastrze eniem ust. 2a, starosta, wykonuj c zadanie z zakresu
administracji rz dowej, mo e ustala , w drodze decyzji, zakres i sposób
wykonania obowi zku, o którym mowa w ust. 1, bior c pod uwag interes
społeczny, istniej cy stan zniszczenia lub zagro enia rodowiska oraz
mo liwo ci wykonania obowi zku.",
b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
"2a.
Je eli działalno wpływaj ca szkodliwie na rodowisko stanowi
przedsi wzi cie mog ce znacz co oddziaływa na rodowisko, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost pie do informacji o rodowisku i
jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko, organem
wła ciwym do okre lenia zakresu obowi zku, o którym mowa w ust. 1, jest
wojewoda.";
15) w art. 86b skre la si ust. 6;
16) w art. 86e w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86b ust. 4.";
17) w art. 100 skre la si ust. 2-5 oraz oznaczenie ust. 1;
18) w art. 110:
a) skre la si ust. 1c,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.
Rada Ministrów, w drodze rozporz dzenia, okre li wysoko , warunki i
tryb nakładania kar pieni nych, o których mowa w ust. 1 i 1b, uwzgl dniaj c
rodzaj i ilo substancji wprowadzanych do powietrza z naruszeniem
przepisów, czas trwania tych przekrocze , przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu w odniesieniu do pory dnia i pory nocy, a tak e gatunki i
odmiany drzew oraz krzewów usuwanych bez zezwolenia."
Art. 57. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz.U. Nr
77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr
141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. W post powaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dotycz cym planowanego przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o
dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko, oraz w sprawie lokalizacji autostrady albo
drogi ekspresowej, je eli przepisy o autostradach płatnych maj
zastosowanie do tej drogi, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
rodowiska przysługuj prawa strony w post powaniu administracyjnym i
post powaniu przed Naczelnym S dem Administracyjnym, je eli zgłosi
swój udział w post powaniu.";
2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby fizyczne oddaj ce do eksploatacji
nowe lub zmodernizowane obiekty lub urz dzenia zwi zane z przedsi wzi ciem
mog cym znacz co oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko, s obowi zani zawiadomi wła ciwego
wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska o terminie przekazania do
eksploatacji takich obiektów lub urz dze ."

Art. 58. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz.
885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złó
kopalin, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 18, powinien okre la
cel, zakres, rodzaj i harmonogram zamierzonych prac.";
2) w art. 20 w ust. 2 w pkt 2 przecinek zast puje si kropk i skre la si pkt 3;
3) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku zamierzonego składowania odpadów promieniotwórczych do wniosku,
o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy tak e analiz zagro enia radiacyjnego w
zakresie okre lonym przez Prezesa Pa stwowej Agencji Atomistyki."
Art. 59. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 29 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:
"5a)
tymczasowych obiektów budowlanych niepoł czonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
okre lonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie pó niej ni w
okresie 120 dni od dnia rozpocz cia budowy okre lonego w zgłoszeniu;
zwolnienie to nie dotyczy obiektów zwi zanych z przedsi wzi ciem mog cym
znacz co oddziaływa na rodowisko, w rozumieniu przepisów o dost pie do
informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
rodowisko.";
2) w art. 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.
Pozwolenie na budow lub rozbiórk obiektu budowlanego mo e by
wydane po uprzednim:
1)
przeprowadzeniu post powania w sprawie oceny oddziaływania na
rodowisko, wymaganego przepisami o dost pie do informacji o rodowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko,
2)
uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi,
pozwole , uzgodnie lub opinii innych organów.",
b) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje si wyrazy "pkt 2";
3) w art. 33:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)
projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi,"
b) w ust. 3 w pkt 1 skre la si wyrazy "i rodowiska",
c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5)
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a tak e inne
dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,";
4) w art. 38 po ust. 3 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
"4. Przepisy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko wskazuj przypadki, gdy decyzje o pozwoleniu na
budow zamieszcza si w publicznie dost pnych wykazach."
Art. 60. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 10 skre la si ust. 2;

2) w art. 18 w ust. 2 w pkt 6 skre la si wyrazy "i prognoz , o której mowa w art. 10 ust.
2,";
3) w art. 40:
a) w ust. 3c wyraz "wi ksza" zast puje si wyrazem "najwi ksza",
b) w ust. 4 skre la si pkt 1 i 2,
c) skre la si ust. 4a i 5;
4) w art. 41:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4)
charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzuj ce jej wpływ na rodowisko lub jego wykorzystanie, gdy
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia post powania w sprawie oceny
oddziaływania na rodowisko, w rozumieniu przepisów o dost pie do
informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
rodowisko.",
b) skre la si ust. 2a;
5) w art. 50:
a) dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1,
b) dodaje si ust. 2 w brzmieniu:
"2.
Przepisy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na rodowisko wskazuj przypadki, gdy decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zamieszcza si w publicznie
dost pnych wykazach.";
6) w art. 60:
a) dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1,
b) dodaje si ust. 2 w brzmieniu:
"2.
Przepisy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na rodowisko wskazuj przypadki, gdy programy
zawieraj ce zadania rz dowe słu ce realizacji ponadlokalnych celów
publicznych zamieszcza si w publicznie dost pnych wykazach."
Art. 61. W ustawie z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr
127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 86, poz. 958) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) prowadzenie prac studialnych dotycz cych autostrad, przygotowywanie
dokumentów wymaganych w post powaniu w sprawie oceny oddziaływania na
rodowisko, na etapie udzielenia wskaza lokalizacyjnych i wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa w przepisach o dost pie do
informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
rodowisko,";
2) w art. 20:
a) w ust. 1 skre la si pkt 3 i 5,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4.
Minister wła ciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw transportu, okre li, w drodze rozporz dzenia,
wymagania, jakim powinna odpowiada ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
Ocena ta powinna umo liwi analiz wpływu realizacji autostrady na potencjał
produkcyjny gruntów rolnych i le nych."

Art. 62. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 22, poz. 272 i Nr 89, poz. 991) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób post powania z odpadami, o
których mowa w ust. 4, wydaje lub uzgadnia wojewoda, z zachowaniem trybu, o
którym mowa w ust. 1 i 3, gdy wytwarzanie odpadów wi e si z przedsi wzi ciem
mog cym znacz co oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt
1 ustawy o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko.";
2) w art. 11 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
"3a.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje wojewoda, z zachowaniem trybu
okre lonego w ust. 3, je eli dotyczy ono przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o
dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na rodowisko."
Art. 63. Do spraw wszcz tych przed dniem wej cia w ycie ustawy, a niezako czonych
decyzj ostateczn , stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 64. Je eli post powanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, dotycz ce przedsi wzi cia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1,
wszcz to przed dniem wej cia w ycie ustawy, do okre lenia zakresu raportu oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko w post powaniu o wydanie pozwolenia na budow przepis art.
28 stosuje si odpowiednio. Postanowienie w sprawie zakresu raportu wydaje organ wła ciwy
do wydania pozwolenia na budow .
Art. 65. 1. Je eli post powanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, dotycz ce przedsi wzi cia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
wszcz to przed dniem wej cia w ycie ustawy, do wniosku o wydanie pozwolenia na budow ,
dotycz cego tego samego przedsi wzi cia, zał cza si informacj zawieraj c dane okre lone
w art. 28 ust. 2.
2. Organ wła ciwy do wydania pozwolenia na budow , na podstawie informacji, o której
mowa w ust. 1, okre la w drodze postanowienia, po zasi gni ciu opinii organu, o którym
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2, o obowi zku sporz dzania raportu i jego zakresie; uzgodnienia
decyzji w przedmiocie pozwolenia na budow z organem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt
2, dokonuje organ wła ciwy do wydania pozwolenia na budow .
Art. 66. Ilekro w dotychczasowych przepisach jest mowa o inwestycjach szczególnie
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo o inwestycjach mog cych pogorszy stan
rodowiska, nale y przez to rozumie odpowiednio przedsi wzi cia mog ce znacz co
oddziaływa na rodowisko, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 albo w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy.
Art. 67. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie
dłu ej jednak ni przez okres roku od dnia wej cia w ycie ustawy, zachowuj moc przepisy
dotychczasowe, je eli nie s z ni sprzeczne.
Art. 68. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

