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5.3 Egzamin sprawdzajàcy kwalifikacje samodzielnego pilotowania okreÊlonego statku na 
wyznaczonym akwenie 75 j.t.

5.4 Egzamin sprawdzajàcy dla kapitana statku posiadajàcego zezwolenie na manewrowanie 
statkiem bez pilota (co 5 lat od daty otrzymania pierwszego zezwolenia) 75 j.t.

6. Inne op∏aty egzaminacyjne:
6.1 Op∏aty za egzamin przed Komisjà Kwalifikacyjnà dla Nurków:
6.1.1 Na stopieƒ starszego nurka i kierownika robót nurkowych 70 j.t.
6.1.2 Na stopieƒ nurka i m∏odszego nurka 50 j.t.

7. Za egzamin poprawkowy pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 50% op∏at 
okreÊlonych niniejsza taryfà

8. Za wydanie duplikatu zaÊwiadczenia 10 j.t.

9. Op∏aty za czynnoÊci zwiàzane z uznaniem oÊrodka szkoleniowego:
9.1 Op∏ata za kontrol´ oÊrodka na certyfikat uznania 1 350 j.t.
9.2 Op∏ata za kontrol´ oÊrodka na rozszerzenie dzia∏alnoÊci oÊrodka 650 j.t.

10. Wynagrodzenie zespo∏u kontrolujàcego:
10.1. Przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego 300 j.t.
10.2. Cz∏onek zespo∏u kontrolujàcego 250 j.t.

11. Wynagrodzenie cz∏onków komisji  egzaminacyjnej za uczestnictwo w egzaminie 
(od osoby egzaminowanej):

11.1 Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej 13 j.t.
11.2 Wiceprzewodniczàcy  komisji egzaminacyjnej 10 j.t.
11.3 Sekretarz komisji egzaminacyjnej 8 j.t.
11.4 Egzaminator za przeprowadzenie egzaminu 9 j.t.

12. Obs∏uga administracyjna egzaminu 5 j.t.

13. Za wynaj´cie symulatora dla celów egzaminowania do 400 j.t./h

IV. JEDNOSTKA TARYFOWA
WartoÊç z∏otowa jednostki taryfowej stanowi równowartoÊç 0,2 SDR — Specjalnych Praw 
Ciàgnienia liczona wed∏ug Êredniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia 
podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.
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USTAWA

z dnia 9 listopada 2000 r.

o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady:

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

2) udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu w sprawie
ochrony Êrodowiska,

3) post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zanieczyszczeniu — rozumie si´ przez to wprowa-
dzane, w rezultacie dzia∏alnoÊci cz∏owieka, do po-
wietrza, wody lub ziemi, bezpoÊrednio lub poÊred-
nio:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciep∏o, ha∏as, wibracje lub po-

la elektromagnetyczne,
które sà szkodliwe dla zdrowia cz∏owieka lub jako-
Êci Êrodowiska, powodujà szkod´ w dobrach ma-
terialnych oraz dobrach kultury, pogarszajà walory
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estetyczne Êrodowiska lub kolidujà z innymi do-
zwolonymi sposobami korzystania ze Êrodowiska,

2) oddzia∏ywaniu na Êrodowisko — rozumie si´ przez
to oddzia∏ywanie na Êrodowisko oraz oddzia∏ywa-
nie na zdrowie ludzi,

3) przedsi´wzi´ciu — rozumie si´ przez to inwestycje
budowlane lub inne ingerencje w Êrodowisko, po-
legajàce na przekszta∏ceniu lub zmianie sposobu
u˝ytkowania terenu, w tym równie˝ na wydobywa-
niu zasobów naturalnych, wymagajàce decyzji,
o której mowa w art. 25 ust. 3.

Art. 3. Przepisów ustawy wprowadzajàcych wy-
móg uzgadniania i opiniowania nie stosuje si´, je˝eli
organ przeprowadzajàcy post´powanie w zakresie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko jest jednoczeÊnie
organem, z którym nale˝y uzgodniç bàdê którego opi-
nii nale˝y zasi´gnàç.

Rozdzia∏ 2

Dost´p do informacji

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

Art. 5. 1. Organy administracji publicznej sà obo-
wiàzane udost´pniaç ka˝demu informacje o Êrodowi-
sku i jego ochronie znajdujàce si´ w ich posiadaniu.

2. Udost´pnieniu, o którym mowa w ust. 1, podle-
gajà:

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 kszta∏towaniu Êro-
dowiska:
a) decyzje ustalajàce rodzaj i iloÊç substancji zanie-

czyszczajàcych dopuszczonych do wprowadza-
nia do powietrza,

b) decyzje o dopuszczalnym poziomie ha∏asu prze-
nikajàcego do Êrodowiska,

c) zezwolenia na usuni´cie drzew lub krzewów,
d) zezwolenia na zamierzone uwolnienie gene-

tycznie zmodyfikowanych organizmów do Êro-
dowiska w celach eksperymentalnych lub
wprowadzenie do obrotu produktu zawierajà-
cego organizmy genetycznie zmodyfikowane
lub sk∏adajàcego si´ z takich organizmów albo
ich cz´Êci,

e) wykazy rodzajów i iloÊci zanieczyszczeƒ wpro-
wadzonych do powietrza,

f) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu p∏atno-
Êci i roz∏o˝eniu na raty kar pieni´˝nych za naru-
szanie wymagaƒ ochrony Êrodowiska, polegajà-
ce na:
— przekroczeniu co do rodzaju lub iloÊci sub-

stancji dopuszczonych do wprowadzenia do
powietrza, okreÊlonych decyzjà w∏aÊciwego
organu,

— przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ha∏a-
su, okreÊlonego decyzjà w∏aÊciwego organu,

g) decyzje o wymiarze kar pieni´˝nych za narusze-
nie wymagaƒ ochrony Êrodowiska, polegajàce
na:
— zniszczeniu terenów zieleni lub drzew i krze-

wów, powodowanym niew∏aÊciwym wykony-
waniem robót ziemnych lub wykorzystaniem
sprz´tu mechanicznego albo urzàdzeƒ tech-
nicznych oraz zastosowaniem Êrodków che-
micznych w sposób szkodliwy dla roÊlinnoÊci,

— 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 sporzàdzane na potrzeby ewidencji

odpadów,
d) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu p∏atno-

Êci i roz∏o˝eniu na raty kar pieni´˝nych za sk∏a-
dowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wy-
znaczonym lub niezgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w decyzji o pozwoleniu na budow´
sk∏adowiska odpadów,

4) z zakresu przepisów o utrzymaniu czystoÊci i po-
rzàdku w gminach — zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci polegajàcej na usuwaniu, wykorzysty-
waniu lub unieszkodliwianiu odpadów komunal-
nych,

5) z zakresu przepisów Prawa wodnego:
a) pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
b) pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie

Êcieków do wód lub do ziemi,
c) wykazy iloÊci pobranej wody oraz iloÊci, rodzaju

i przeci´tnego sk∏adu Êcieków wprowadzonych
do wód lub do ziemi,

d) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu p∏atno-
Êci i roz∏o˝eniu na raty kar pieni´˝nych za wpro-
wadzenie do wód lub do ziemi Êcieków nieodpo-
wiadajàcych wymaganym warunkom,

e) decyzje o karach pieni´˝nych za pobór wody
w iloÊci 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 skierowa-
niem ich do post´powania, o którym mowa w
art. 12—17, oraz uzyskaniem opinii organu, o któ-
rym 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 oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko,

12) analizy porealizacyjne,

13) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowa-
nych zak∏adów górniczych,
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14) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu
ochrony Êrodowiska.

3. Udost´pnianiu, o którym mowa w ust. 1, podle-
gajà tak˝e inne informacje w postaci dokumentów, da-
nych gromadzonych w szczególnoÊci w formie pisem-
nej, wizualnej, fonicznej i baz danych na innych noÊni-
kach, dotyczàce:
1) stanu elementów przyrodniczych Êrodowiska i ich

wzajemnego oddzia∏ywania,
2) zanieczyszczeƒ wprowadzanych do Êrodowiska

oraz dzia∏aƒ i Êrodków wp∏ywajàcych lub mogà-
cych wp∏ywaç negatywnie na Êrodowisko,

3) wp∏ywu stanu Êrodowiska na zdrowie i warunki ˝y-
cia ludzi oraz na dobra kultury,

4) dzia∏aƒ oraz Êrodków, w szczególnoÊci administra-
cyjnych i ekonomicznych, majàcych na celu ochro-
n´ Êrodowiska,

5) planów, programów oraz analiz finansowych zwià-
zanych z podejmowaniem rozstrzygni´ç istotnych
dla ochrony Êrodowiska,

6) raportów bezpieczeƒstwa i planów operacyjno-ra-
towniczych, o których mowa w przepisach o ochro-
nie i kszta∏towaniu Êrodowiska.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udost´p-
nia si´ na pisemny wniosek, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Informacj´ nie wymagajàcà wyszukiwania, która
mo˝e byç przekazana w formie ustnej, udost´pnia si´
bez pisemnego wniosku.

6. Organy administracji publicznej w∏aÊciwe w
sprawach, o których mowa w ust. 2, sà obowiàzane 
do prowadzenia publicznie dost´pnych wykazów da-
nych o tych dokumentach oraz mogà zamieszczaç
w tych wykazach dane o dokumentach, o których mo-
wa w ust. 3.

7. Publicznie dost´pne wykazy dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, prowadzà tak˝e organy
administracji publicznej w∏aÊciwe do prowadzenia po-
st´powania, w ramach którego lub w wyniku którego
sporzàdzane sà te dokumenty.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór publicznie dost´pnego
wykazu zawierajàcego w szczególnoÊci nazwy za-
mieszczanych w nim dokumentów, miejsca i daty ich
wydania, miejsca przechowywania oraz zastrze˝enia
dotyczàce udost´pniania informacji.  

Art. 6. Nie udost´pnia si´ informacji, o których mo-
wa w art. 5, je˝eli ich udost´pnienie mog∏oby naruszyç
przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych
jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerw-
ca 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 dotyczà-
cych:
1) spraw obj´tych toczàcym si´ post´powaniem sà-

dowym, dyscyplinarnym lub karnym, je˝eli ujaw-
nienie informacji mog∏oby zak∏óciç przebieg post´-
powania,

2) spraw b´dàcych przedmiotem praw autorskich
oraz patentowych, je˝eli udost´pnienie akt mog∏o-
by naruszyç te prawa,

3) dokumentów lub danych dostarczonych przez oso-
by trzecie, je˝eli nie mia∏y one obowiàzku ich do-
starczenia i z∏o˝y∏y zastrze˝enie o ich nieudost´p-
nianiu,

4) dokumentów lub danych, których ujawnienie mo-
g∏oby spowodowaç zagro˝enie Êrodowiska.

Art. 7. 1. Organ administracji publicznej jest obo-
wiàzany udost´pniç informacj´ bez zb´dnej zw∏oki, nie
póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia otrzymania wnio-
sku, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e ulec prze-
d∏u˝eniu do 2 miesi´cy ze wzgl´du na stopieƒ skompli-
kowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Ko-
deksu post´powania administracyjnego stosuje si´
odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane zamieszczane sà
w publicznie dost´pnych wykazach, udost´pnia si´
w dniu z∏o˝enia wniosku o udost´pnienie informacji.

4. Organ administracji publicznej mo˝e w drodze
decyzji:

1) na uzasadniony wniosek przekazujàcego informa-
cje, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, wy∏àczyç
z udost´pniania dane o wartoÊci handlowej, w tym
zw∏aszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnie-
nie mog∏oby pogorszyç jego konkurencyjnà pozy-
cj´,

2) odmówiç udost´pnienia informacji, je˝eli wymaga-
∏oby to dostarczenia dokumentów lub danych b´-
dàcych w trakcie opracowywania bàdê przeznaczo-
nych do wewn´trznego komunikowania si´, albo
je˝eli wniosek o udost´pnienie informacji jest
w sposób oczywisty niemo˝liwy do zrealizowania
lub sformu∏owany w sposób zbyt ogólny, albo je-
˝eli zachodzà inne wskazane w ustawie przes∏anki
odmowy.

5. Przepisów ust. 4 nie stosuje si´, je˝eli informacja
dotyczy:

1) iloÊci i rodzajów wprowadzanych do powietrza
substancji zanieczyszczajàcych 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.

6. W przypadku odmowy udost´pnienia informacji
ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 8. Je˝eli jest mo˝liwe oddzielenie fragmentu
informacji podlegajàcej wy∏àczeniu z udost´pniania
z przyczyn, o których mowa w art. 6 i 7, organ admini-
stracji publicznej udost´pnia pozosta∏à cz´Êç informa-
cji.
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Art. 9. Organ administracji publicznej, udost´pnia-
jàc informacje przekazane przez osoby trzecie, wskazu-
je êród∏o ich pochodzenia.

Art. 10. 1. Wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie
organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie
dost´pnym wykazie jest bezp∏atne.

2. Za wyszukiwanie informacji, sporzàdzanie kopii
dokumentów lub danych oraz ich przesy∏anie organ
administracji publicznej pobiera op∏at´ w wysokoÊci
odzwierciedlajàcej zwiàzane z tym uzasadnione koszty.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏at oraz wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç op∏at
za wyszukiwanie informacji, sporzàdzanie kopii doku-
mentów lub danych oraz ich przesy∏anie, bioràc pod
uwag´, i˝ op∏aty te nie powinny stanowiç przeszkody
w dost´pie do informacji, a tak˝e okreÊli sposób uisz-
czania op∏at.

Art. 11. Przepisy art. 5—10 stosuje si´ odpowiednio
do udost´pniania informacji o Êrodowisku i jego
ochronie przez inne podmioty, gdy sà one z mocy pra-
wa lub na podstawie porozumieƒ powo∏ane do za∏a-
twiania zadaƒ publicznych dotyczàcych Êrodowiska
i jego ochrony.

Rozdzia∏ 3

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w post´powaniu w sprawie
ochrony Êrodowiska

Art. 12. Ka˝dy ma prawo sk∏adania uwag i wnio-
sków w post´powaniu, którego przedmiotem jest przy-
j´cie dokumentów, o których mowa w art. 19, lub wy-
danie decyzji, o których mowa w art. 25.

Art. 13. 1. Przed wydaniem decyzji wymagajàcych
udzia∏u spo∏eczeƒstwa organ administracji publicznej
w∏aÊciwy do ich wydania, wszczynajàc post´powanie:

1) podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o za-
mieszczeniu w publicznie dost´pnym wykazie
wniosku o wydanie decyzji oraz o mo˝liwoÊci sk∏a-
dania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty
podania do publicznej wiadomoÊci, wskazujàc jed-
noczeÊnie miejsce ich sk∏adania,

2) mo˝e przeprowadziç rozpraw´ administracyjnà
otwartà dla spo∏eczeƒstwa,

3) rozpatruje zg∏oszone uwagi i wnioski.

2. Organ administracji publicznej, w∏aÊciwy do wy-
dania decyzji, podaje do publicznej wiadomoÊci infor-
macj´ o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym wyka-
zie decyzji wymagajàcych udzia∏u spo∏eczeƒstwa,
w trybie okreÊlonym w niniejszym rozdziale.

3. Podanie do publicznej wiadomoÊci, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nast´puje w drodze za-
mieszczenia informacji na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie
organu w∏aÊciwego w sprawie oraz poprzez obwiesz-
czenia w pobli˝u miejsca planowanego przedsi´wzi´-
cia, a gdy siedziba w∏aÊciwego organu mieÊci si´ na te-

renie gminy innej ni˝ gmina w∏aÊciwa miejscowo ze
wzgl´du na przedmiot og∏oszenia — tak˝e przez og∏o-
szenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyj´ty
w miejscowoÊci lub miejscowoÊciach w∏aÊciwych ze
wzgl´du na przedmiot og∏oszenia.

4. Podanie do publicznej wiadomoÊci, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, powinno nastàpiç tak˝e po-
przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
organu w∏aÊciwego do wydania decyzji, jeÊli organ ten
prowadzi takà stron´.

Art. 14. 1. Organizacje spo∏eczne, które powo∏ujàc
si´ na miejsce i przedmiot statutowych celów swego
dzia∏ania zg∏oszà ch´ç uczestniczenia w okreÊlonym
post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa,
uczestniczà w nim na prawach strony; art. 31 § 4 Ko-
deksu post´powania administracyjnego nie stosuje
si´.

2. Organizacji spo∏ecznej na postanowienie o od-
mowie dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu s∏u-
˝y za˝alenie.

Art. 15. 1. Organ administracji publicznej w∏aÊciwy
do opracowania dokumentów, o których mowa
w art. 19, zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa
poprzedzajàcego 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, za∏à-
cza si´ informacje o zg∏oszonych uwagach, wnioskach
oraz sposobie ich wykorzystania.

Art. 16. Do post´powaƒ wymagajàcych udzia∏u
spo∏eczeƒstwa przepisy art. 6 i 7 ust. 4 i 5 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 17. Do uwag i wniosków zg∏aszanych w post´-
powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa przepisów Kodek-
su post´powania administracyjnego dotyczàcych
skarg i wniosków nie stosuje si´.

Art. 18. Przepisów art. 12—17 nie stosuje si´
w przypadku przedsi´wzi´cia podejmowanego na tere-
nach lub w obiektach budowlanych albo ich cz´Êciach,
niezb´dnych dla celów obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa, b´dàcych w dyspozycji jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej
oraz ministrom w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
i spraw zagranicznych, dost´pnych wy∏àcznie dla osób
uprawnionych.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko realizacji planów i programów

Art. 19. 1. Przeprowadzenia post´powania w spra-
wie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko zgodnie
z przepisami niniejszego rozdzia∏u, z zastrze˝eniem
ust. 3, wymagajà:

1) projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospo-
darowania kraju, projekty planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju
regionalnego,
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2) projekty polityk, strategii, planów lub programów
dotyczàcych przemys∏u, energetyki, transportu, te-
lekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki od-
padami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo∏ówstwa, tury-
styki i wykorzystywania terenu, których opracowy-
wanie przez centralne lub wojewódzkie organy ad-
ministracji publicznej przewidziane jest w usta-
wach.

2. Przeprowadzenie post´powania w sprawie oce-
ny oddzia∏ywania na Êrodowisko zgodnie z przepisami
niniejszego rozdzia∏u, z zastrze˝eniem ust. 3, wymaga-
ne jest te˝ w przypadku wprowadzania zmian do przy-
j´tych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Organy administracji publicznej opracowujàce
projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
lub wprowadzajàce zmiany do tych dokumentów mo-
gà, w porozumieniu z w∏aÊciwymi organami, o których
mowa w art. 24, odstàpiç od przeprowadzenia okreÊlo-
nego w niniejszym rozdziale post´powania w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, gdy uznajà —
bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci charakter dzia∏aƒ
przewidzianych w tych dokumentach oraz rodzaj i ska-
l´ oddzia∏ywania na Êrodowisko, a tak˝e cechy obsza-
ru obj´tego tym oddzia∏ywaniem — i˝ realizacja tych
dokumentów nie spowoduje znaczàcego oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko.

Art. 20. 1. Organ administracji publicznej opraco-
wujàcy projekt dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany
do przyj´tego ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 19
ust. 1, sporzàdza prognoz´ oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.

2. Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko, o której
mowa w ust. 1, powinna:

1) zawieraç informacje o zawartoÊci, g∏ównych celach
projektowanego dokumentu oraz jego powiàza-
niach z innymi dokumentami,

2) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàcy stan Êro-
dowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego do-
kumentu,

3) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç stan Êrodowiska na
obszarach obj´tych przewidywanym znaczàcym
oddzia∏ywaniem,

4) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàce problemy
ochrony Êrodowiska istotne z punktu widzenia pro-
jektowanego dokumentu, w szczególnoÊci doty-
czàce obszarów chronionych,

5) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç cele ochrony Êrodo-
wiska ustanowione na szczeblu mi´dzynarodo-
wym albo krajowym, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w ja-
kich te cele i inne problemy Êrodowiska zosta∏y
uwzgl´dnione podczas przygotowywania doku-
mentu,

6) okreÊlaç, analizowaç i oceniaç przewidywane zna-
czàce oddzia∏ywania na Êrodowisko,

7) przedstawiaç rozwiàzania majàce na celu zapobie-
ganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodli-
wych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko, mogàcych byç
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

8) przedstawiaç rozwiàzania alternatywne do rozwià-
zaƒ zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod do-
konania oceny prowadzàcej do tego wyboru,
w tym tak˝e wskazania napotkanych trudnoÊci wy-
nikajàcych z niedostatków techniki lub luk we
wspó∏czesnej wiedzy,

9) zawieraç informacje o metodach zastosowanych
przy sporzàdzaniu prognozy,

10) zawieraç informacje o przewidywanych metodach
analizy realizacji projektowanego dokumentu,

11) zawieraç informacje o potencjalnym transgranicz-
nym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko,

12) zawieraç streszczenie sporzàdzone w j´zyku nie-
specjalistycznym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej, kierujàc si´ wymaganiami,
o których mowa w ust. 2, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki, jakim powinna odpowia-
daç prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko, dotyczà-
ca projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Art. 21. 1. Organ administracji publicznej opraco-
wujàcy projekt dokumentu lub wprowadzajàcy 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 stopieƒ szczegó∏owoÊci informacji wymaga-
nych w prognozie oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do sporzàdzania prognoz oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Art. 22. 1. Organ administracji publicznej opraco-
wujàcy projekt dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany
do przyj´tego ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 19
ust. 1, poddaje go, wraz z prognozà oddzia∏ywania 
na Êrodowisko, 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 opinio-
wania projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego okreÊlajà przepisy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

Art. 23. Organ administracji publicznej opracowu-
jàcy projekt dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do
przyj´tego ju˝ dokumentu, o którym mowa w art. 19
ust. 1, bierze pod uwag´ ustalenia zawarte w progno-
zie oddzia∏ywania na Êrodowisko, opini´ organu, o któ-
rym mowa w art. 24, oraz rozpatruje uwagi i wnioski
zg∏oszone w post´powaniu, o którym mowa
w art. 12—17.

Art. 24. Organem administracji publicznej w∏aÊci-
wym do uzgadniania zakresu i szczegó∏owoÊci infor-
macji wymaganych w prognozie oddzia∏ywania na Êro-
dowisko oraz opiniowania projektów dokumentów lub
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zmian do przyj´tych ju˝ dokumentów, o których mowa
w art. 19 ust. 1, jest:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska oraz G∏ów-
ny Inspektor Sanitarny — je˝eli post´powanie
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
przeprowadza centralny organ administracji pu-
blicznej,

2) wojewoda — je˝eli post´powanie w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza woje-
wódzki organ administracji publicznej.

Rozdzia∏ 5

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania 
na Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç

Art. 25. 1. Wydanie decyzji w sprawie planowane-
go przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko wymaga, z zastrze˝eniem ust. 5, prze-
prowadzenia post´powania w sprawie oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.

2. Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko stanowi cz´Êç post´powania zmierzajà-
cego do wydania decyzji, o których mowa w ust. 3,
i wymaga udzia∏u organu, o którym mowa w art. 37.

3. Decyzjà, o której mowa w ust. 1, jest:

1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia 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 budowla-
nego lub jego cz´Êci — wydawana na podstawie
przepisów Prawa budowlanego,

3) koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin, na wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, na bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji w góro-
tworze oraz sk∏adowanie odpadów w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, na poszukiwanie
i wydobywanie surowców mineralnych znajdujà-
cych si´ w odpadach powsta∏ych po robotach gór-
niczych oraz po procesach wzbogacania kopalin —
wydawana na podstawie przepisów Prawa geolo-
gicznego i górniczego,

4) pozwolenie wodnoprawne w zakresie:

a) wykonywania urzàdzeƒ wodnych,

b) poboru wód podziemnych,

c) rolniczego wykorzystania Êcieków

— wydawane na podstawie przepisów Prawa wod-
nego,

5) decyzja ustalajàca 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 te-
renach o szczególnych wartoÊciach przyrodni-
czych, zw∏aszcza na terenach, na których znajdujà
si´ skupienia roÊlinnoÊci o szczególnej wartoÊci

przyrodniczej, terenach o walorach krajobrazo-
wych i ekologicznych, terenach masowych l´gów
ptactwa, wyst´powania skupieƒ gatunków chro-
nionych i tarlisk ryb — wydawana na podstawie
przepisów o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska,

6) decyzja zatwierdzajàca projekt scalania lub wymia-
ny gruntów — wydawana na podstawie przepisów
o scalaniu i wymianie gruntów rolnych i leÊnych,

7) decyzja o zmianie lasu na u˝ytek rolny — wydawa-
na na podstawie przepisów o lasach,

8) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady — wyda-
wana na podstawie przepisów o autostradach p∏at-
nych — oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi
ekspresowej, je˝eli przepisy ustawy o autostradach
p∏atnych majà zastosowanie do tej drogi, gdy de-
cyzje te dotyczà odcinków, które we wskazaniach
lokalizacyjnych zosta∏y wskazane jako newralgicz-
ne z uwagi na uwarunkowania ochrony Êrodowi-
ska lub mo˝liwoÊç wystàpienia konfliktów spo∏ecz-
nych.

4. Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko przeprowadza si´ tak˝e przed udziele-
niem wskazaƒ lokalizacyjnych autostrady oraz drogi
ekspresowej, je˝eli przepisy o autostradach p∏atnych
majà zastosowanie do tej drogi.

5. Przepisy dotyczàce decyzji, o których mowa
w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio do wskazaƒ lokaliza-
cyjnych udzielanych na mocy przepisów o autostra-
dach p∏atnych; przepisy dotyczàce organów w∏aÊci-
wych do wydania tych decyzji stosuje si´ do organu
w∏aÊciwego do udzielania wskazaƒ lokalizacyjnych.

6. Post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko 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 zosta∏o przeprowadzone przed wy-
daniem tej decyzji.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 3, wymagajà uza-
sadnienia.

8. Uzasadnienie decyzji, niezale˝nie od wymagaƒ
wynikajàcych z przepisów Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego, powinno zawieraç informacje o spo-
sobie wykorzystania uwag i wniosków zg∏oszonych
w sposób okreÊlony w art. 12—17 oraz informacje do-
tyczàce koniecznoÊci wykonania analizy porealizacyj-
nej, o której mowa w art. 35.

Art. 26. W post´powaniu w sprawie oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko okreÊla si´, analizuje oraz oce-
nia:

1) bezpoÊredni i poÊredni wp∏yw danego przedsi´-
wzi´cia na:
a) Êrodowisko oraz zdrowie i warunki ˝ycia ludzi,
b) dobra materialne,
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c) dobra kultury,
d) wzajemne oddzia∏ywanie mi´dzy czynnikami,

o których mowa w lit. a)—c),
e) dost´pnoÊç do z∏ó˝ kopalin,

2) mo˝liwoÊci oraz sposoby zapobiegania i zmniejsza-
nia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko,

3) wymagany zakres monitoringu.

Art. 27. 1. Post´powanie w sprawie oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko przeprowadza organ admini-
stracji publicznej w∏aÊciwy do wydania decyzji, o któ-
rych 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 w∏aÊciwy-
mi organami, o których mowa w art. 37.

3. W sprawach, o których mowa w art. 25 ust. 3 
pkt 2, do przeprowadzenia uzgodnienia z w∏aÊciwymi or-
ganami, o których mowa w art. 37, jest obowiàzany
wnioskodawca; uzgodnienie nast´puje w drodze decyzji.

Art. 28. 1. Wnioskodawca, przed wystàpieniem
o wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1
i 3—8, oraz wskazaƒ lokalizacyjnych, o których mowa
w art. 25 ust. 4, mo˝e zwróciç si´ z zapytaniem do or-
ganu w∏aÊciwego do wydania decyzji o okreÊlenie za-
kresu raportu oddzia∏ywania  przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko — dla przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 1.

2. Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç informacje o planowanym przedsi´wzi´ciu, za-
wierajàce w szczególnoÊci dane o:

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

2) powierzchni zajmowanego terenu lub obiektu bu-
dowlanego i poprzednich formach ich u˝ytkowa-
nia,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsi´wzi´cia,

5) przewidywanej iloÊci wykorzystywanych surow-
ców, wody i energii,

6) przedsi´wzi´ciach chroniàcych Êrodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloÊci zanieczyszczeƒ
wprowadzanych do Êrodowiska przy zastosowaniu
przedsi´wzi´ç chroniàcych Êrodowisko.

3. Organ, okreÊlajàc zakres raportu, uwzgl´dnia
wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 5, w stop-
niu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsi´-
wzi´cia oraz skalà jego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

4. Postanowienie ustalajàce zakres raportu wydaje
si´ po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych organów, o któ-
rych 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, wniosko-
dawca do∏àcza raport oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko.

2. W post´powaniu dotyczàcym przedsi´wzi´ç
okreÊlonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 do wniosku o wyda-

nie decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3—7,
za∏àcza si´ informacje zawierajàce dane okreÊlone
w art. 28 ust. 2.

3. W post´powaniu o wydanie decyzji zatwierdza-
jàcej projekt scalania lub wymiany gruntów rolnych
i leÊnych raport oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko sporzàdza organ prowadzàcy post´powanie.

Art. 30. 1. Sporzàdzenia raportu oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wymagajà:

1) planowane przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko,

2) planowane przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których obowiàzek
jest ustalony na podstawie ust. 2.

2. Obowiàzek sporzàdzenia raportu dla planowane-
go przedsi´wzi´cia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stwierdza, po zasi´gni´ciu opinii organu, o którym mo-
wa w art. 37 ust. 1 pkt 2, w drodze postanowienia, or-
gan w∏aÊciwy do wydania decyzji, o której mowa w art.
25 ust. 3 pkt 1 i 3—7, okreÊlajàc jednoczeÊnie zakres ra-
portu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;
w∏aÊciwy organ uwzgl´dnia ∏àcznie szczegó∏owe kryte-
ria okreÊlone w ust. 4 pkt 3 i ocenia potrzeb´ sporzà-
dzenia raportu dla przedsi´wzi´ç okreÊlonych w ust. 4
pkt 2.

3. Je˝eli w post´powaniu w przedmiocie wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu stwierdzono obowiàzek sporzàdzenia raportu od-
dzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, raport po-
winien byç sporzàdzony tak˝e w post´powaniu o wy-
danie pozwolenia na budow´ dotyczàcym tego same-
go przedsi´wzi´cia.

4. Rada Ministrów, uwzgl´dniajàc potencjalne od-
dzia∏ywanie na Êrodowisko przedsi´wzi´ç, o których
mowa w ust. 1, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

1) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko wymagajàcych sporzàdzenia
raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko,

2) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko, dla których obowiàzek spo-
rzàdzenia raportu mo˝e byç wymagany,

3) szczegó∏owe kryteria zwiàzane z kwalifikowaniem
przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko do sporzàdzenia raportu, takie jak
rodzaj, usytuowanie przedsi´wzi´cia oraz rodzaj
i skala jego potencjalnego oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, kwalifikujàce to przedsi´wzi´cie do sporzà-
dzenia raportu.

Art. 31. 1. Raport oddzia∏ywania 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 warun-

ki u˝ytkowania terenu w fazie budowy i eksplo-
atacji,

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

3) opis analizowanych wariantów planowanego
przedsi´wzi´cia, w tym wariantu:
a) polegajàcego na niepodejmowaniu przedsi´-

wzi´cia,
b) najkorzystniejszego dla Êrodowiska, 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4) okreÊlenie przewidywanego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko analizowanych wariantów, w tym równie˝
w razie wystàpienia nadzwyczajnego zagro˝enia
Êrodowiska, a tak˝e potencjalnego transgraniczne-
go oddzia∏ywania na Êrodowisko,

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawc´ wa-
riantu, ze wskazaniem jego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko, w szczególnoÊci na ludzi, faun´, flor´,
gleb´, wod´, powietrze, klimat, dobra materialne,
dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddzia∏y-
wanie mi´dzy tymi elementami,

6) opis potencjalnie znaczàcych oddzia∏ywaƒ plano-
wanego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, obejmujà-
cy bezpoÊrednie, poÊrednie, wtórne, skumulowa-
ne, krótko-, Êrednio- i d∏ugoterminowe, sta∏e
i chwilowe oddzia∏ywania na Êrodowisko, wynika-
jàce z:
a) istnienia przedsi´wzi´cia,
b) u˝ytkowania zasobów naturalnych,
c) zanieczyszczenia,
oraz opis metod prognozowania zastosowanych
przez wnioskodawc´,

7) opis przewidywanych dzia∏aƒ majàcych na celu za-
pobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie
szkodliwych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko,

8) porównanie proponowanych rozwiàzaƒ technolo-
gicznych z innymi dost´pnymi rozwiàzaniami sto-
sowanymi w praktyce krajowej lub Êwiatowej
z punktu widzenia czystszej produkcji, w razie gdy
planowane przedsi´wzi´cie jest zwiàzane z u˝y-
ciem maszyn lub innych urzàdzeƒ technicznych,

9) wskazanie, czy dla przedsi´wzi´cia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego u˝ytkowania
w rozumieniu przepisów o ochronie i kszta∏towa-
niu Êrodowiska, oraz okreÊlenie granic takiego ob-
szaru, ograniczeƒ w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagaƒ technicznych dotyczàcych obiektów bu-
dowlanych i sposobów korzystania z nich,

10) przedstawienie zagadnieƒ w formie graficznej,

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

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddzia∏y-
wania planowanego przedsi´wzi´cia na etapie bu-
dowy i eksploatacji,

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

14) streszczenie w j´zyku niespecjalistycznym infor-
macji zawartych w raporcie,

15) nazwisko osoby lub osób sporzàdzajàcych raport,

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

2. Raport oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko powinien uwzgl´dniaç oddzia∏ywanie przedsi´-
wzi´cia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz li-
kwidacji.

3. Raport oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko, sporzàdzany w post´powaniu o wydanie po-
zwolenia na budow´, powinien:

1) zawieraç informacje, o których mowa w ust. 1, ze
szczegó∏owoÊcià i dok∏adnoÊcià odpowiednio do
posiadanych danych wynikajàcych z projektu bu-
dowlanego i innych informacji uzyskanych po wy-
daniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady albo drogi ekspresowej, je˝eli przepisy
ustawy o autostradach p∏atnych majà zastosowa-
nie do tej drogi,

2) okreÊlaç stopieƒ i sposób uwzgl´dnienia wymagaƒ
dotyczàcych ochrony Êrodowiska,  zawartych w de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz innych decyzjach administracyjnych
dotyczàcych ochrony Êrodowiska.

4. Zakres raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko okreÊlony w post´powaniu o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu uwzgl´dnia si´ w post´powaniu o wydanie decy-
zji o pozwoleniu na budow´ dla tego samego przedsi´-
wzi´cia.

5. Raport oddzia∏ywania na Êrodowisko, sporzà-
dzony przed udzieleniem wskazaƒ lokalizacyjnych wy-
dawanych na podstawie przepisów o autostradach
p∏atnych, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1
i 2, powinien wskazywaç tak˝e propozycj´ okreÊlenia
odcinków newralgicznych z uwagi na uwarunkowania
ochrony Êrodowiska lub mo˝liwoÊç wystàpienia konfli-
któw spo∏ecznych, dla których na etapie decyzji o usta-
leniu lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, je-
˝eli przepisy o autostradach p∏atnych majà zastosowa-
nie do tej drogi, konieczne b´dzie przeprowadzenie ko-
lejnego post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska oraz mi-
nister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç
identyfikacji istniejàcych w sàsiedztwie lub w bezpo-
Êrednim zasi´gu oddzia∏ywania planowanej autostra-
dy albo drogi ekspresowej zasobów przyrodniczych
i dóbr kultury oraz ustalenia wp∏ywu na te zasoby i do-
bra, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
wymagania, jakie powinien spe∏niaç raport oddzia∏y-
wania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko dla autostrady
albo drogi ekspresowej, je˝eli przepisy o autostradach
p∏atnych b´dà mia∏y zastosowanie do tej drogi.
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7. Raport, o którym mowa w ust. 6, w zakresie, w ja-
kim dotyczy on zidentyfikowania istniejàcych w sà-
siedztwie lub w bezpoÊrednim zasi´gu oddzia∏ywania
autostrady albo drogi ekspresowej dóbr kultury oraz
ustalenia wp∏ywu na te dobra, sporzàdza bieg∏y z listy
rzeczoznawców ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 32. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, o któ-
rej mowa w art. 25 ust. 3, poddaje raport oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko post´powaniu,
o którym mowa w art. 12—17.

Art. 33. Z uwagi na uwarunkowania ochrony Êrodo-
wiska lub mo˝liwoÊç wystàpienia konfliktów spo∏ecz-
nych organ w∏aÊciwy do udzielenia wskazaƒ lokaliza-
cyjnych na podstawie przepisów o autostradach p∏at-
nych wskazuje w nich odcinki newralgiczne, dla któ-
rych na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji autostrady albo drogi ekspresowej, je˝eli przepisy
o autostradach p∏atnych majà zastosowanie do tej dro-
gi, konieczne b´dzie przeprowadzenie kolejnego po-
st´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko.

Art. 34. Je˝eli z post´powania w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko wynika zasadnoÊç realiza-
cji przedsi´wzi´cia w wariancie innym ni˝ wnioskowa-
ny, organ administracji publicznej, za zgodà wniosko-
dawcy, 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 po-
st´powanie.

Art. 35. 1. Organ administracji publicznej mo˝e:

1) decyzjà, o której mowa w art. 25 ust. 3, na∏o˝yç obo-
wiàzki dotyczàce zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko,

2) decyzjà, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, dla
przedsi´wzi´ç, dla których sporzàdza si´ raport od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, na∏o˝yç na wniosko-
dawc´ obowiàzek przed∏o˝enia analizy porealiza-
cyjnej, okreÊlajàc zakres oraz termin jej przed∏o˝e-
nia.

2. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w
ust. 1 pkt 2, dokonuje si´ porównania ustaleƒ zawar-
tych w raporcie oddzia∏ywania na Êrodowisko i w de-
cyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, z rzeczywi-
stym oddzia∏ywaniem przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
i dzia∏aniami podj´tymi dla jego zminimalizowania.

Art. 36. Decyzja, o której mowa w art. 25 ust. 3, 
podj´ta z naruszeniem wymagaƒ okreÊlonych w
art. 12—17, art. 25 ust. 2, art. 38, 43 i 46 jest niewa˝na.

Art. 37. 1. Organem w∏aÊciwym 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 obowiàzku sporzàdzania raportu oddzia∏y-
wania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko lub jego zakresu
jest:

1) w∏aÊciwy wojewoda — w odniesieniu do przedsi´-
wzi´ç, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1,

2) starosta oraz powiatowy inspektor sanitarny —
w odniesieniu do przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2.

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach, o których mo-
wa w art. 25 ust. 4 i 5, jest minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska oraz G∏ówny Inspektor Sanitarny.

Rozdzia∏ 6

Post´powanie dotyczàce 
transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko

Art. 38. 1. W przypadku potencjalnego transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko, pochodzàce-
go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:

1) realizacji planowanych przedsi´wzi´ç obj´tych de-
cyzjami, 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 dotyczàce transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Post´powanie dotyczàce transgranicznego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza si´ tak˝e,
gdy potencjalne oddzia∏ywanie pochodzàce spoza gra-
nic Rzeczypospolitej Polskiej mog∏oby ujawniç si´ na
jej terytorium.

Art. 39. 1. Organ administracji publicznej przepro-
wadzajàcy post´powanie w sprawie oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko, w przypadku stwierdzenia po-
tencjalnego transgranicznego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko na skutek realizacji planowanego przedsi´-
wzi´cia:

1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu post´-
powania dotyczàcego transgranicznego oddzia∏y-
wania na Êrodowisko, w którym okreÊla obowiàzek
sporzàdzenia przez wnioskodawc´ dokumentacji
niezb´dnej do przeprowadzenia tego post´powa-
nia w j´zyku paƒstwa, na którego terytorium mo˝e
oddzia∏ywaç przedsi´wzi´cie, oraz zakres tej doku-
mentacji,

2) niezw∏ocznie informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska o potencjalnym transgranicz-
nym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko planowanego
przedsi´wzi´cia i przekazuje dokumentacj´ po-
trzebnà do podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 40.

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

Art. 40. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
po uzyskaniu informacji o potencjalnym 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, oraz proponuje termin na odpowiedê, czy
paƒstwo to jest zainteresowane uczestnictwem w po-
st´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska za∏àcza do
powiadomienia dane, o których mowa w art. 28 ust. 2.
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Art. 41. Je˝eli paƒstwo, o którym mowa w art. 40
ust. 1, powiadomi, i˝ jest zainteresowane uczestnic-
twem w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodo-
wiska, w porozumieniu z organem administracji pu-
blicznej przeprowadzajàcym post´powanie w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, uzgadnia z tym
paƒstwem terminy etapów post´powania.

Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
po uzyskaniu raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko, przekazuje go niezw∏ocznie paƒstwu
uczestniczàcemu w post´powaniu w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Organ administracji publicznej przeprowadzajà-
cy post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko prowadzi, za poÊrednictwem ministra w∏a-
Êciwego do spraw Êrodowiska, konsultacje z paƒ-
stwem, na którego terytorium mo˝e oddzia∏ywaç,
w sprawie Êrodków eliminowania lub zmniejszania
transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e
przejàç prowadzenie konsultacji, o których mowa
w ust. 2, je˝eli uzna to za celowe ze wzgl´du na wag´
lub zawi∏oÊç sprawy.

4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2,
uczestniczy minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, uczestni-
czy organ administracji publicznej przeprowadzajàcy
post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êro-
dowisko.

Art. 43. 1. Uwagi i wnioski z∏o˝one przez paƒstwo
uczestniczàce w post´powaniu w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko oraz wyniki konsultacji,
o których mowa w art. 42, rozpatruje si´ przy wydawa-
niu decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz przy
wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakre-
su raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko.

2. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3,
nie powinno nastàpiç przed zakoƒczeniem post´powa-
nia dotyczàcego transgranicznego oddzia∏ywania na
Êrodowisko.

Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
przekazuje paƒstwu uczestniczàcemu w post´powaniu
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko decy-
zje, o których mowa w art. 25 ust. 3.

Art. 45. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
po otrzymaniu dokumentów zawierajàcych informacje
o przedsi´wzi´ciu podejmowanym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, mogàcym mieç oddzia∏ywa-
nie na Êrodowisko na jej terytorium, niezw∏ocznie prze-
kazuje je wojewodzie w∏aÊciwemu ze wzgl´du na ob-
szar potencjalnego transgranicznego oddzia∏ywania
na Êrodowisko.

2. Wojewoda, w zakresie, w jakim jest to niezb´dne
dla analizy oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowi-
sko, wyk∏ada do wglàdu w j´zyku polskim dokumenty,

o których mowa w ust. 1; przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 sto-
suje si´ odpowiednio.

3. Wojewoda przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska projekt stanowiska dotyczàcego
przedsi´wzi´cia mogàcego oddzia∏ywaç na Êrodowi-
sko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powia-
damia paƒstwo podejmujàce przedsi´wzi´cie o poten-
cjalnym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o stanowisku dotyczàcym te-
go przedsi´wzi´cia.

Art. 46. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, o których mowa
w art. 25 ust. 3.

Art. 47. Do post´powania w sprawie oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko projektów polityk, strategii,
planów lub programów, o których mowa w art. 19
ust. 1 pkt 2, których realizacja mo˝e spowodowaç
transgraniczne oddzia∏ywanie na Êrodowisko, przepisy
art. 40—45 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 48. Do post´powania dotyczàcego transgra-
nicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko przepisy art. 6
i 7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 49. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´,
o ile umowy mi´dzynarodowe nie przewidujà innego
trybu post´powania dotyczàcego transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Rozdzia∏ 7

Komisje do spraw ocen 
oddzia∏ywania na Êrodowisko

Art. 50. 1. Tworzy si´ Krajowà Komisj´ do spraw
Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko, zwanà dalej „Kra-
jowà Komisjà”, jako organ opiniodawczo-doradczy mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w zakresie
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Przewodniczàcego Krajowej Komisji, zast´pców
przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków Krajowej Ko-
misji w liczbie od 40 do 60 osób powo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw Êrodowiska spoÊród przedstawicieli
nauki, praktyki oraz organizacji spo∏ecznych, których
statutowym celem jest ochrona Êrodowiska.

3. Do zadaƒ Krajowej Komisji nale˝y w szczególno-
Êci:
1) wydawanie opinii w sprawach przed∏o˝onych przez

ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
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 me-
todologii i programów szkoleniowych w zakresie
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,

3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów
prawnych dotyczàcych systemu ocen oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko,
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4) wspó∏praca z komisjami, o których mowa w art. 51
ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e,
na wniosek wojewody, zwróciç si´ do Krajowej Komi-
sji o wydanie opinii w sprawach nale˝àcych na mocy
ustawy do kompetencji wojewody.

Art. 51. 1. Tworzy si´ wojewódzkie komisje do
spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko, zwane dalej
„wojewódzkimi komisjami”, jako organy opiniodaw-
czo-doradcze wojewodów w zakresie ocen oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.

2. Przewodniczàcego wojewódzkiej komisji, zast´p-
c´ przewodniczàcego, sekretarza i cz∏onków komisji,
w liczbie od 20 do 40 osób, powo∏uje wojewoda w po-
rozumieniu z marsza∏kiem województwa, spoÊród
przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji spo-
∏ecznych, których statutowym celem jest ochrona Êro-
dowiska.

3. Do zadaƒ wojewódzkich komisji nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) wydawanie opinii w sprawach przed∏o˝onych przez
wojewod´ w zwiàzku z jego uprawnieniami wyni-
kajàcymi z ustawy,

2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczàcych roz-
woju programów szkoleniowych w zakresie ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko,

3) wspó∏praca z Krajowà Komisjà i innymi wojewódz-
kimi komisjami.

4. Wojewoda mo˝e, na wniosek starosty, zwróciç
si´ do wojewódzkiej komisji o wydanie opinii w spra-
wach nale˝àcych na mocy ustawy do kompetencji sta-
rosty.

5. Dwóch lub wi´cej wojewodów mo˝e powo∏aç
wspólnà wojewódzkà komisj´.

Art. 52. 1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Krajo-
wej Komisji i wojewódzkich komisji sà pokrywane
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest od-
powiednio minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska al-
bo wojewoda.

2. Obs∏ug´ biurowà Krajowej Komisji i wojewódz-
kich komisji zapewnia odpowiednio minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska albo wojewoda.

Art. 53. Cz∏onkom Krajowej Komisji i wojewódz-
kich komisji oraz zapraszanym na posiedzenie specja-
listom, zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià, w której
odbywa si´ posiedzenie, i bioràcym w nim udzia∏, przy-
s∏ugujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów
na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie za-
sad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju.

Art. 54. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
funkcjonowania Krajowej Komisji oraz wojewódzkich
komisji.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, usta-
lone zostanà:

1) organizacja komisji,

2) tryb dzia∏ania komisji.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 55. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 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´pujàce zmiany:

1) w art. 25 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli wymaga-

ne jest sporzàdzenie raportu oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko w rozumieniu
przepisów o dost´pie do informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko.”;

2) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonania ekspertyzy wykraczajàcej swym

przedmiotem poza zakres przeglàdu ekologicz-
nego w rozumieniu przepisów o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska,”;

3) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organem w∏aÊciwym do wydania decyzji,

o której mowa w ust. 1, jest wojewoda, gdy do-
tyczy ona przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost´pie do infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;

4) w art. 120 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy o dost´pie do informacji o Êrodowisku

i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko okreÊlajà przypadki, gdy pozwo-
lenie wodnoprawne zamieszcza si´ w publicz-
nie dost´pnych wykazach.”

Art. 56. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska (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´pujàce 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´ sporzàdzanà dla
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potrzeb planów zagospodarowania prze-
strzennego, charakteryzujàcà poszczególne
elementy przyrodnicze Êrodowiska na obsza-
rze obj´tym planem i ich wzajemne powiàza-
nia.”;

3) w art. 6:
a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wymagania, o których mowa w ust. 1—4,
okreÊla si´ na podstawie opracowaƒ ekofi-
zjograficznych, stosownie do rodzaju pla-
nu, cech poszczególnych elementów przy-
rodniczych Êrodowiska i ich wzajemnych
powiàzaƒ.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje i zakres opracowaƒ ekofizjograficz-
nych, o których mowa w ust. 4a.”;

4) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wojewoda, w drodze decyzji, ustala warunki pro-

wadzenia robót, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

5) skreÊla si´ art. 22;

6) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organem w∏aÊciwym do wydania decyzji,

o której mowa w ust. 2, jest wojewoda, gdy do-
tyczy ona przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost´pie do infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”;

7) w art. 30:
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Organem w∏aÊciwym do wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, jest wojewoda, gdy
dotyczy ona przedsi´wzi´cia mogàcego
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o dost´pie do informacji o Êrodowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko.”,

b) skreÊla si´ ust. 9 i 10;

8) w art. 51 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Organem w∏aÊciwym do wydania decyzji,

o której mowa w ust. 2, jest wojewoda, gdy
dotyczy ona przedsi´wzi´cia mogàcego zna-
czàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost´pie
do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.”;

9) po art. 67 dodaje si´ art. 67a w brzmieniu:
„Art. 67a. 1. W razie stwierdzenia okolicznoÊci

wskazujàcych na mo˝liwoÊç szkodli-
wego wp∏ywu dzia∏alnoÊci jednostki
organizacyjnej na Êrodowisko, staro-
sta, wykonujàc zadania z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, z zastrze˝eniem
ust. 2, mo˝e, w drodze decyzji, zobo-

wiàzaç t´ jednostk´ do sporzàdzenia
i przed∏o˝enia przeglàdu ekologiczne-
go.

2. Organem w∏aÊciwym do wydania de-
cyzji, o której mowa w ust. 1, jest wo-
jewoda, je˝eli dzia∏alnoÊç stanowi
przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
o dost´pie do informacji o Êrodowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-
∏ywania na Êrodowisko.

3. Przeglàd ekologiczny przedsi´wzi´cia
mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko powinien zawieraç:
1) zwi´z∏y opis przedsi´wzi´cia obej-

mujàcy:
a) charakter, rozmiar przedsi´wzi´-

cia i jego usytuowanie,
b) powierzchni´ zajmowanego te-

renu lub obiektu budowlanego,
c) rodzaj technologii,
d) istniejàce w sàsiedztwie lub bez-

poÊrednim zasi´gu oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia obiekty i ob-
szary poddane ochronie na pod-
stawie przepisów o ochronie
przyrody, Prawa wodnego oraz
przepisów o uzdrowiskach i lecz-
nictwie uzdrowiskowym,

2) analiz´ posiadanych decyzji z zakre-
su ochrony Êrodowiska oraz ocen´
ich wykonania,

3) okreÊlenie oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko, w tym rów-
nie˝ w przypadku wystàpienia nad-
zwyczajnego zagro˝enia Êrodowi-
ska,

4) opis dzia∏aƒ majàcych na celu zapo-
bieganie i zmniejszanie oddzia∏y-
wania na Êrodowisko,

5) porównanie zastosowanych roz-
wiàzaƒ technologicznych z innymi
dost´pnymi rozwiàzaniami stoso-
wanymi w praktyce krajowej lub
Êwiatowej z punktu widzenia czyst-
szej produkcji,

6) wskazanie, czy dla przedsi´wzi´cia
konieczne jest ustanowienie obsza-
ru ograniczonego u˝ytkowania,
okreÊlenie granic takiego obszaru,
ograniczeƒ w zakresie przeznacze-
nia terenu, wymagaƒ technicznych
dotyczàcych obiektów budowla-
nych i sposobów korzystania z nich,

7) wskazanie trudnoÊci wynikajàcych
z niedostatków techniki lub luk we
wspó∏czesnej wiedzy, jakie napo-
tkano opracowujàc przeglàd,

8) zwi´z∏e streszczenie w j´zyku nie-
specjalistycznym informacji zawar-
tych w przeglàdzie,
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9) nazwisko osoby lub osób sporzà-
dzajàcych przeglàd.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, or-
gan w∏aÊciwy do jej wydania mo˝e:
1) ograniczyç zakres przedmiotowy

przeglàdu,
2) wskazaç metody badaƒ i studiów.

5. Je˝eli mo˝liwoÊç szkodliwego wp∏ywu
na Êrodowisko wynika z dzia∏alnoÊci
niestanowiàcej przedsi´wzi´cia mo-
gàcego znaczàco oddzia∏ywaç na Êro-
dowisko, starosta, wykonujàc zadania
z zakresu administracji rzàdowej, okre-
Êla, które z wymagaƒ wymienionych
w ust. 3 nale˝y uwzgl´dniç przy spo-
rzàdzaniu przeglàdu ekologicznego.”;

10) w art. 68 skreÊla si´ ust. 5—7;

11) skreÊla si´ art. 70;

12) w art. 70a w ust. 1 skreÊla 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 otrzymujà brzmienie:
„2. Je˝eli z post´powania w sprawie oceny oddzia-

∏ywania na Êrodowisko, w rozumieniu przepi-
sów o dost´pie do informacji o Êrodowisku i je-
go ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko, lub z przeglàdu ekologicznego,
o którym mowa w art. 67a, wynika, ̋ e mimo za-
stosowania rozwiàzaƒ, o których mowa
w ust. 1, nie mogà byç wyeliminowane ucià˝li-
we oddzia∏ywania na Êrodowisko, to dla
oczyszczalni Êcieków, sk∏adowisk odpadów ko-
munalnych, tras komunikacyjnych, kompo-
stowni, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycz-
nych oraz obiektów radiokomunikacyjnych, ra-
dionawigacyjnych i radiolokacyjnych tworzy
si´ obszar ograniczonego u˝ytkowania.

3. Obszar ograniczonego u˝ytkowania dla przed-
si´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, z zastrze˝eniem ust. 3a, tworzy ra-
da powiatu, w drodze uchwa∏y, okreÊlajàc gra-
nice obszaru, ograniczenia w zakresie przezna-
czenia terenu, wymagania techniczne dotyczà-
ce budynków oraz sposób korzystania z terenu,
wynikajàce z post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko lub z przeglàdu
ekologicznego.

3a. Obszar ograniczonego u˝ytkowania dla przed-
si´wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 1 ustawy o dost´pie do informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko, tworzy wojewoda, w dro-
dze prawa miejscowego, uwzgl´dniajàc wyma-
gania, o których mowa w ust. 3.”;

14) w art. 82:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrze˝eniem ust. 2a, starosta, wykonujàc
zadanie z zakresu administracji rzàdowej,
mo˝e ustalaç, w drodze decyzji, zakres i spo-
sób wykonania obowiàzku, o którym mowa

w ust. 1, bioràc pod uwag´ interes spo∏ecz-
ny, istniejàcy stan zniszczenia lub zagro˝enia
Êrodowiska oraz mo˝liwoÊci wykonania obo-
wiàzku.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli dzia∏alnoÊç wp∏ywajàca szkodliwie

na Êrodowisko stanowi przedsi´wzi´cie
mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowi-
sko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy o dost´pie do informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-
∏ywania na Êrodowisko, organem w∏aÊci-
wym do okreÊlenia zakresu obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, jest wojewoda.”;

15) w art. 86b skreÊla si´ ust. 6;

16) w art. 86e w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) szczegó∏owe zasady prowadzenia ewidencji,

o której mowa w art. 86b ust. 4.”;

17) w art. 100 skreÊla si´ ust. 2—5 oraz oznaczenie
ust. 1;

18) w art. 110:
a) skreÊla si´ ust. 1c,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli wysokoÊç, warunki i tryb nak∏adania
kar pieni´˝nych, o których mowa w ust. 1
i 1b, uwzgl´dniajàc rodzaj i iloÊç substancji
wprowadzanych do powietrza z narusze-
niem przepisów, czas trwania tych przekro-
czeƒ, przekroczenia dopuszczalnego pozio-
mu ha∏asu w odniesieniu do pory dnia i po-
ry nocy, a tak˝e gatunki i odmiany drzew oraz
krzewów usuwanych bez zezwolenia.”

Art. 57. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (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´pu-
jàce zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. W post´powaniu o ustalenie warunków

zabudowy i zagospodarowania terenu do-
tyczàcym planowanego przedsi´wzi´cia
mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç na Êro-
dowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy o dost´pie do informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dzia∏ywania na Êrodowisko, oraz w spra-
wie lokalizacji autostrady albo drogi eks-
presowej, je˝eli przepisy o autostradach
p∏atnych majà zastosowanie do tej drogi,
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska przys∏ugujà prawa strony
w post´powaniu administracyjnym i po-
st´powaniu przed Naczelnym Sàdem Ad-
ministracyjnym, je˝eli zg∏osi swój udzia∏
w post´powaniu.”;

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby

fizyczne oddajàce do eksploatacji nowe lub
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zmodernizowane obiekty lub urzàdzenia zwià-
zane z przedsi´wzi´ciem mogàcym znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 ustawy o dost´pie do informacji
o Êrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko, sà obowiàzani
zawiadomiç w∏aÊciwego wojewódzkiego in-
spektora ochrony Êrodowiska o terminie prze-
kazania do eksploatacji takich obiektów lub
urzàdzeƒ.”

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´pujàce zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Wniosek o udzielenie koncesji na poszuki-
wanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, poza
wymaganiami przewidzianymi w art. 18,
powinien okreÊlaç cel, zakres, rodzaj i har-
monogram zamierzonych prac.”;

2) w art. 20 w ust. 2 w pkt 2 przecinek zast´puje si´
kropkà i skreÊla si´ pkt 3;

3) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zamierzonego sk∏adowania odpa-
dów promieniotwórczych do wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç tak˝e ana-
liz´ zagro˝enia radiacyjnego w zakresie okre-
Êlonym przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Ato-
mistyki.”

Art. 59. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) tymczasowych obiektów budowlanych niepo-
∏àczonych trwale z gruntem i przewidzianych
do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
w terminie okreÊlonym w zg∏oszeniu, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie póêniej ni˝
w okresie 120 dni od dnia rozpocz´cia budo-
wy okreÊlonego w zg∏oszeniu; zwolnienie to
nie dotyczy obiektów zwiàzanych z przedsi´-
wzi´ciem mogàcym znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, w rozumieniu przepisów o dost´-
pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko.”;

2) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenie na budow´ lub rozbiórk´ obiek-
tu budowlanego mo˝e byç wydane po
uprzednim:

1) przeprowadzeniu post´powania w spra-
wie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
wymaganego przepisami o dost´pie do

informacji o Êrodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko,

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych
przepisami szczególnymi, pozwoleƒ,
uzgodnieƒ lub opinii innych organów.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje si´ wy-
razy „pkt 2”;

3) w art. 33:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgod-
nieniami, pozwoleniami i innymi dokumen-
tami, wymaganymi przepisami szczególny-
mi,”

b) w ust. 3 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i Êrodowi-
ska”,

c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych

organów, a tak˝e inne dokumenty, wymaga-
ne przepisami szczególnymi,”;

4) w art. 38 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy o dost´pie do informacji o Êrodowi-

sku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko wskazujà przypadki,
gdy decyzje o pozwoleniu na budow´ za-
mieszcza si´ w publicznie dost´pnych wyka-
zach.”

Art. 60. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu 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´pujàce
zmiany:

1) w art. 10 skreÊla si´ ust. 2;

2) w art. 18 w ust. 2 w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „i pro-
gnoz´, o której mowa w art. 10 ust. 2,”;

3) w art. 40:
a) w ust. 3c wyraz „wi´ksza” zast´puje si´ wyra-

zem „najwi´ksza”,
b) w ust. 4 skreÊla si´ pkt 1 i 2,
c) skreÊla si´ ust. 4a i 5;

4) w art. 41:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) charakterystycznych parametrów technicz-
nych inwestycji oraz dane charakteryzujàce
jej wp∏yw na Êrodowisko lub jego wykorzy-
stanie, gdy inwestycja nie wymaga przepro-
wadzenia post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko, w rozumieniu
przepisów o dost´pie do informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-
∏ywania na Êrodowisko.”,

b) skreÊla si´ ust. 2a;

5) w art. 50:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy o dost´pie do informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏y-
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wania na Êrodowisko wskazujà przypadki,
gdy decyzje o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu zamieszcza si´ w pu-
blicznie dost´pnych wykazach.”;

6) w art. 60:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy o dost´pie do informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏y-
wania na Êrodowisko wskazujà przypadki,
gdy programy zawierajàce zadania rzàdowe
s∏u˝àce realizacji ponadlokalnych celów pu-
blicznych zamieszcza si´ w publicznie do-
st´pnych wykazach.”

Art. 61. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych (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´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie prac studialnych dotyczàcych
autostrad, przygotowywanie dokumentów
wymaganych w post´powaniu w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, na eta-
pie udzielenia wskazaƒ lokalizacyjnych i wy-
dania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostra-
dy, o którym mowa w przepisach o dost´pie
do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko,”;

2) w art. 20:

a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 3 i 5,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
Ocena ta powinna umo˝liwiç analiz´ wp∏ywu
realizacji autostrady na potencja∏ produkcyj-
ny gruntów rolnych i leÊnych.”

Art. 62. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o od-
padach (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´pujàce 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 woje-
woda, z zachowaniem trybu, o którym mowa
w ust. 1 i 3, gdy wytwarzanie odpadów wià-
˝e si´ z przedsi´wzi´ciem mogàcym znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dost´-
pie do informacji o Êrodowisku i jego ochro-

nie oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko.”;

2) w art. 11 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, wyda-
je wojewoda, z zachowaniem trybu okreÊlo-
nego w ust. 3, je˝eli dotyczy ono przedsi´-
wzi´cia mogàcego znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy o dost´pie do informacji
o Êrodowisku i jego ochronie oraz o oce-
nach oddzia∏ywania na Êrodowisko.”

Art. 63. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 64. Je˝eli post´powanie w przedmiocie wyda-
nia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, dotyczàce przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 1, wszcz´to przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, do okreÊlenia zakresu raportu oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko w post´powa-
niu o wydanie pozwolenia na budow´ przepis art. 28
stosuje si´ odpowiednio. Postanowienie w sprawie za-
kresu raportu wydaje organ w∏aÊciwy do wydania po-
zwolenia na budow´.

Art. 65. 1. Je˝eli post´powanie w przedmiocie wy-
dania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, dotyczàce przedsi´wzi´cia, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, wszcz´to przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, do wniosku o wydanie pozwolenia
na budow´, dotyczàcego tego samego przedsi´wzi´-
cia, za∏àcza si´ informacj´ zawierajàcà dane okreÊlone
w art. 28 ust. 2.

2. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia na bu-
dow´, na podstawie informacji, o której mowa 
w ust. 1, okreÊla w drodze postanowienia, po zasi´-
gni´ciu opinii organu, o którym mowa w art. 37 ust. 1
pkt 2, o obowiàzku sporzàdzania raportu i jego zakre-
sie; uzgodnienia decyzji w przedmiocie pozwolenia na
budow´ z organem, o którym mowa w art. 37 ust. 1
pkt 2, dokonuje organ w∏aÊciwy do wydania pozwole-
nia na budow´.

Art. 66. Ilekroç w dotychczasowych przepisach jest
mowa o inwestycjach szczególnie szkodliwych dla Êro-
dowiska i zdrowia ludzi albo o inwestycjach mogàcych
pogorszyç stan Êrodowiska, nale˝y przez to rozumieç
odpowiednio przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko, 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 wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak  ni˝
przez okres roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, za-
chowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.

Art. 68. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
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