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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu

(druk nr 553)

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr

199, poz. 1227, z późn. zm.)

Art. 64.
1. Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
[2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11 i 13.]
<2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15.>
2. Organ zasięgający opinii przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;
[3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć
Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż kopalin.]

<3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w
sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym,
dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji realizowanej na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.
Nr …, poz. ...) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2
oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej „inwestycją w zakresie terminalu.>
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3. Organy, o których mowa w ust. 1, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których
mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.

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

[1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i
dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu
budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-14,
jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane;

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska,
zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-14, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia
wydane.]

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

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

Art. 70.
1. Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
[2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-13.]
<2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, pkt 10-13 i 15.>
2. Organ zasięgający opinii przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia.

3. Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4. Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3, wydaje się w terminie 30 dni od dnia
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach; przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.
1194);
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11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z
późn. zm.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 74.
1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę
informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę
sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

[5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny
dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację
o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym,
dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;]

<5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest
regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo
informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o
znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla
inwestycji w zakresie terminalu;>

6) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.

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

3. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Art. 75.
1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

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

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

chemicznych lub gazu,
– sztucznych zbiorników wodnych,

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

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

<f) inwestycji w zakresie terminalu;>
2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu,

stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
4) wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, właściwość miejscową regionalnego
dyrektora ochrony środowiska ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż
wybrzeża na terenie danego województwa.

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

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

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

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

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

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

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

[2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć
wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-14.]

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

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

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii
dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć
Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż kopalin.]

<3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to
uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu
państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz dla inwestycji w
zakresie terminalu.>

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze postanowienia.
4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska:

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 80.
1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

jeżeli zostało przeprowadzone.
[2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu

zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii
kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.]

<2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po
stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla
linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla
przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin oraz dla inwestycji w zakresie terminalu.>

Art. 96.
1. Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji

przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1)  decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;
2) koncesja, inna niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wydawana na podstawie

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
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3) pozwolenie wodnoprawne, inne niż wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 - wydawane na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.).

3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z
ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia
obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska:

1) wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1;
2) karty informacyjnej przedsięwzięcia;
3) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę
sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

[5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
ten został uchwalony, albo informacji o jego braku; nie dotyczy to drogi publicznej,
linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz
bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze.]

<5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku; nie dotyczy to drogi
publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012,
przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze i
inwestycji w zakresie terminalu.>


