
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 11 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

(druk nr 906)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 243.
Ochrona środowiska przed poważną awarią, zwaną dalej "awarią", oznacza zapobieganie
zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i
środowiska.

<Art. 243a.
Ilekroć w przepisach niniejszego tytułu jest mowa o składowanej substancji
niebezpiecznej, rozumie się przez to substancję niebezpieczną pozostającą pod
nadzorem zakładu lub przechowywaną na jego terenie.>

Art. 248.
1. Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej

"awarią przemysłową", w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji
niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii, zwany dalej "zakładem o zwiększonym ryzyku", albo za zakład o
dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej "zakładem o dużym ryzyku".

2. Do zakładu, w którym przewiduje się możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej,
lub do zakładu, w którym powstanie tej substancji jest możliwe w trakcie procesu
przemysłowego, przepis ust. 1 stosuje się w zależności od przewidywanej ilości
substancji niebezpiecznej mogącej znaleźć się w zakładzie.

2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

albo przez niego nadzorowanych;
2) transportu materiałów niebezpiecznych i ich czasowego magazynowania poza

zakładami;
3) poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, z wyjątkiem ich

składowania i magazynowania oraz chemicznych i cieplnych procesów
przetwarzania tych kopalin;
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[4) składowania i magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,
stanowiących substancje niebezpieczne określone w przepisach wydanych na
podstawie ust. 3.]

<4) składowania i magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych stanowiących substancje niebezpieczne określone w przepisach
wydanych na podstawie ust. 3.>

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem
właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu
go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) nazwy i ilości substancji niebezpiecznych, decydujące o zaliczeniu do zakładu o

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku;
2) oznaczenie numeryczne substancji, o których mowa w pkt 1, pozwalające na

jednoznaczną ich identyfikację;
3) kryteria kwalifikowania substancji niewymienionych na podstawie pkt 1, do

kategorii:
a) bardzo toksycznych,
b) toksycznych,
c) utleniających,
d) wybuchowych,
e) łatwopalnych,
f) wysoce łatwopalnych,
g) skrajnie łatwopalnych,
h) niebezpiecznych w szczególności dla ludzi lub środowiska

oraz ich ilości decydujące o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o
dużym ryzyku.

Art. 250.
1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do

zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:

1) oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy
zamieszkania lub siedziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę
zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład;

2) adres zakładu;
<2a) adres strony internetowej zakładu;>

3) informację o tytule prawnym;
[4) charakter prowadzonej lub planowanej działalności;]
<4) charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji;>
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5) rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń;
[6) rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i

toksyczną substancji niebezpiecznej;]
<6) rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i

toksyczną substancji niebezpiecznej, w tym składowanej substancji
niebezpiecznej;>

7) charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym
uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia
awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokument potwierdzający, że
zgłaszający jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący
zakład nie jest osobą fizyczną.

4. Prowadzący zakład jest obowiązany do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w
terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym
ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku.

5. Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki
fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technologii lub profilu produkcji oraz
zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do
danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, powinna zostać zgłoszona
właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie 14 dni przed dniem jej
wprowadzenia.

6. (uchylony).
7. Istotną zmianę rodzaju substancji lub jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i

toksycznej stanowi zmiana, która wiąże się z zaliczeniem do innej kategorii substancji
niebezpiecznych w stosunku do danych przedstawionych w zgłoszeniu.

8. Termin przewidywanego zakończenia eksploatacji instalacji lub zamknięcia zakładu
prowadzący zakład jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi Państwowej Straży
Pożarnej co najmniej 14 dni przed zamknięciem.

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, 5 i 8, prowadzący zakład przekazuje równocześnie
do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Art. 253.
1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania raportu o

bezpieczeństwie.
2. Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że:

1) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest przygotowany do stosowania programu
zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych;

2) zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa, o którym mowa w
art. 252;

3) zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto
środki konieczne do zapobieżenia im;
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[4) rozwiązania projektowe instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,
jej wykonanie oraz funkcjonowanie zapewniają bezpieczeństwo;]

<4) zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania,
wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń, z
wyłączeniem środków transportu, i infrastruktury, związanej z działaniem
mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii;>

5) zostały opracowane wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze oraz dostarczono
informacje do opracowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem
Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinien
odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) forma sporządzenia raportu;
2) zakres zagadnień, które powinny zostać w raporcie określone i ocenione;
3) zakres terytorialny raportu;
4) rodzaje dokumentów, z których informacje powinny zostać uwzględnione w

raporcie.

[Art. 257.
1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany, przed dokonaniem zmian w ruchu

zakładu mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, do
przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa oraz
raportu o bezpieczeństwie.

2. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest
obowiązany, przed wprowadzeniem zmian w ruchu zakładu, do uzyskania zatwierdzenia
przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zmienionego raportu o
bezpieczeństwie, przekazując go równocześnie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska.

Art. 258.
1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w ruchu zakładu

mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany
do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom i wprowadzenia, w razie
potrzeby, zmian w tym programie.

2. W warunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest obowiązany do
przedłożenia komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej zmian w
programie zapobiegania awariom oraz do przekazania ich równocześnie do wiadomości
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

3. Wprowadzenie zmian w ruchu zakładu może nastąpić po upływie 14 dni od dnia
otrzymania przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zmian w
programie zapobiegania awariom, jeśli w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.]
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<Art. 257.
1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie,

instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości
składowanych substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie
zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy
programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa oraz raportu
o bezpieczeństwie.

2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest
obowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej zmienionego raportu o  bezpieczeństwie oraz do
przekazania tego raportu równocześnie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska.

Art. 258.
1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie,

instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości
składowanych substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie
zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy
programu zapobiegania awariom i  wprowadzenia, w razie potrzeby, zmian w tym
programie.

2.  Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest
obowiązany do przedłożenia komendantowi powiatowemu Państwowej Straży
Pożarnej zmian w programie zapobiegania awariom oraz do przekazania ich
równocześnie do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po upływie 14 dni od
dnia otrzymania przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
zmian w programie zapobiegania awariom, jeżeli w tym terminie organ ten nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.>

Art. 259.
[1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może ustalić, w drodze decyzji,

grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w
niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
przemysłowej lub pogłębić jej skutki, w szczególności ze względu na skoncentrowanie
posiadanych rodzajów, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych.]

<1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie informacji
podanych przez prowadzących zakłady w zgłoszeniu, programie zapobiegania
awariom lub raporcie o bezpieczeństwie, ustala, w drodze decyzji, grupy zakładów o
zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej
odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
przemysłowej lub pogłębić jej skutki, w  szczególności ze względu na
skoncentrowanie posiadanych rodzajów, kategorii i  ilości składowanych substancji
niebezpiecznych.>

2. [W decyzji, o której mowa w ust. 1, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
może zobowiązać prowadzących zakłady do:] <W decyzji, o której mowa w ust. 1,
komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje prowadzących
zakłady do:>
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1) wzajemnej wymiany informacji, które pozwolą na uwzględnienie w programie
zapobiegania awariom, raportach o bezpieczeństwie i w wewnętrznych planach
operacyjno-ratowniczych zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii
przemysłowej lub zwiększenia skutków jej wystąpienia;

2) dostarczenia informacji niezbędnych do sporządzenia zewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych oraz do opracowywania informacji o zagrożeniach
awariami przemysłowymi w zakładach o dużym ryzyku lub w zakładach o
zwiększonym ryzyku i przewidywanych środkach bezpieczeństwa.

<3. Prowadzący zakłady ustalone w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1,
współpracują w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 261 ust.
5 pkt 1.>

Art. 261.
1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do:

1) opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w razie zagrożenia
awarią przemysłową lub jej wystąpienia - do niezwłocznego przystąpienia do jego
realizacji;

2) dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji
niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, z
uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych.

2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia wewnętrznego
planu operacyjno-ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży
Pożarnej co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego
części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym
ryzyku.

3. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przeprowadzania analizy i
przećwiczenia realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz
na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian; w
szczególności należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone w instalacji, w sposobie
funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej
zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postęp
naukowo-techniczny.

4. Prowadzący zakład o dużym ryzyku niezwłocznie zawiadamia komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o przeprowadzonej analizie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i
o jej rezultatach.

<5. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do:
1) regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat

środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia
poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy
społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom i instytucjom
służącym społeczeństwu, określonym w wykazie zamieszczonym w
wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art.
260 ust. 1, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz
udostępniania tych informacji społeczeństwu;
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2) weryfikowania informacji, o których mowa w pkt 1, co najmniej raz na 3 lata i,
gdy jest to konieczne, ich uaktualniania, w szczególności w przypadku
dokonania zmian, o których mowa w art. 257 ust. 1.

6. Obowiązki określone w ust. 5 realizuje się przez:
1) udostępnienie informacji na stronie internetowej zakładu;
2) ogłoszenie informacji w siedzibie zakładu;
3) przekazywanie informacji gminie właściwej ze względu na lokalizację zakładu;
4) poinformowanie, w szczególności w formie pisemnej lub elektronicznej,

jednostek, podmiotów oraz instytucji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, o
udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji w sposób, o którym mowa w
pkt 1-3.

7. Organ wykonawczy gminy po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1,
podaje je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym
terenie.

8. Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, powinny być zrozumiałe dla
przeciętnego odbiorcy.>

Art. 270.
1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji

otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że możliwe skutki
awarii przemysłowej mogą mieć zasięg transgraniczny, niezwłocznie przekaże
ministrowi właściwemu do spraw środowiska istotne dla sprawy informacje, a w
szczególności raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-
ratowniczy.

<1a. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie
informacji otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że
zakład nie powoduje ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu
transgranicznym, niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw
środowiska.>

2. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1,
niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki awarii, o
usytuowaniu zakładu o dużym ryzyku. Do zawiadomienia dołącza się informację
dotyczącą raportu o bezpieczeństwie oraz zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy w
części dotyczącej zagrożeń transgranicznych.

<2a. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji, o której mowa w
ust. 1a, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe państwo oraz przekazuje
informację o braku obowiązku sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego.>

3. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji od komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu awarii przemysłowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego
terytorium mogą wystąpić skutki tej awarii, i przekazuje wszystkie istotne dla sprawy
informacje.
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[Art. 356.
Kto wprowadził zmianę w ruchu zakładu o dużym ryzyku mogącą mieć wpływ na wystąpienie
zagrożenia awarią przemysłową, nie uzyskując zatwierdzenia przez komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zmian w raporcie o bezpieczeństwie,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Art. 357.

Kto wprowadził zmianę w ruchu zakładu o zwiększonym ryzyku mogącą mieć wpływ na
wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, nie przedkładając komendantowi powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska zmian w
programie zapobiegania awariom,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.]
<Art. 356.

Kto przed dokonaniem zmiany, o której mowa w art. 257 ust. 1, nie uzyskuje
zatwierdzenia, o którym mowa w art. 257 ust. 2,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Art. 357.

Kto przed dokonaniem zmiany, o której mowa w art. 258 ust. 1, nie przedkłada
komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej zmian w programie
zapobiegania awariom oraz nie przekazuje ich równocześnie do wiadomości
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.>

Art. 373.
1. Właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej w razie naruszenia przepisów art. 248-269

może wydać decyzję:
1) nakazującą usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub
[2) wstrzymującą uruchomienie albo użytkowanie instalacji,]
<2) wstrzymującą uruchomienie albo użytkowanie zakładu, instalacji, w tym

magazynu lub jakiejkolwiek ich części,>
jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować ryzyko wystąpienia awarii
przemysłowej.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa się termin wstrzymania działalności,

uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska jej zakończenia.
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USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU

PRZESTRZENNYM (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Art. 11.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do sporządzania studium, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków
dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;
4) sporządza projekt studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania

przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o
których mowa w art. 48 ust. 1;

5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji
urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;

6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
a) starosty powiatowego,
b) gmin sąsiednich,
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa

państwa,
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów

górniczych,
g) właściwego organu administracji geologicznej,
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów

ochrony uzdrowiskowej,
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie

zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
k) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska w zakresie:
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- lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii,

- zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii oraz

- nowych inwestycji, takich jak: drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe,
lotniska, porty, oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i
terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów zwiększonego
lub dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy
lokalizacja lub inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych
awarii[;]<,>

<l) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska w zakresie:

– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii,

– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej
i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w
przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko
wystąpienia lub skutki poważnych awarii;>

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego

wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej
30 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym
projekcie studium rozwiązaniami;

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia
zakończenia okresu wyłożenia studium;

12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą
nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

Art. 17.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do sporządzania planu miejscowego kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
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2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
dnia upływu terminu ich składania;

4) sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z
uwzględnieniem art. 36;

6) uzyskuje opinie o projekcie planu:
a) gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej,
b) wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem

objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym,

c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
d) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska w zakresie:
- lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia

poważnych awarii,
- zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii oraz

- nowych inwestycji, takich jak: drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe,
lotniska, porty, oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i
terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów zwiększonego lub
dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy lokalizacja
lub inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii[;]<,>

<e) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska w zakresie:
– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku

wystąpienia poważnych awarii,
– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

– Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i
terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w
przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko
wystąpienia lub skutki poważnych awarii;>

7) uzgadnia projekt planu z:
a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich

zadań rządowych i samorządowych,
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b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów

odrębnych,
d) właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów

przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na
ruch drogowy lub samą drogę,

e) właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa
państwa,

f) dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

g) właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych,

h) właściwym organem administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych,

i) ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania
obszarów ochrony uzdrowiskowej;

8) uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne;

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego

wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej
21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie
planu rozwiązaniami;

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia planu;

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
dnia upływu terminu ich składania;

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag,
o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych
uwag, o których mowa w pkt 11.


