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SEJM  
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Prezes Rady Ministrów  
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 Pan  
 Grzegorz Schetyna 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Protokołu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do Konwencji o ocenach 
oddziaływania na środowisko w 
kontekście transgranicznym, 
sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 
2003 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Środowiska.  

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



  Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia    

o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17/01/KC 



          Projekt 

 

 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

   W dniu 21 maja 2003 r. w Kijowie został sporządzony Protokół w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym, w następującym brzmieniu: 

 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim 

zawartych, 

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

– będzie niezmiennie zachowywany. 

 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Dano w Warszawie, dnia      

 

 

          PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW         

 
 
 
 
 
 
13/01/KC 



UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel ratyfikacji Protokołu

Strategiczna ocena oddziaływania na Środowisko naleŻy do podstawowych narzędzi

rea|izacji trwałego i zrÓwnowazonego rozwoju, będącego jedną z konstytucyjnych zasad

ustroju paristwa' jak rÓwniez Unii Europejskiej. Stanowi skuteczny instrument zapewniający

włączenie priorytetÓw ochrony środowiska oraz wymagari warunkujących zrÓwnowaŻony

rozwÓj do treści polityk' strategii, planÓw i programÓw, a w następstwie do procesu

podejmowania decyz1i w sprawie konkretnych przedsięwzięc inwestycyjnych. Celem

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest identyfikacja potencjalnych

negatywnych skutkÓw planowanych działan i przedsięwzięc, uwzględnionych w ramach

polityk i strategii, przed przystąpieniem do ich realizacji, W taki sposÓb, aby moŻr.n było

Zawczasu zapobiegac negatywnemu oddziaływaniu' a jeŻelri nie jest to mozliwe _ ogtantczać

do najniŻszego, uzasadnionego ekonomtcznie, społecznie i ekologiczniepoziomu.

Podczas II Spotkania Stron Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko

rł'kontekŚcie transgranicznym sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz,U. z 1999 r.

Nr 96' poz. 1110)' zwanej dalej ,,Konwencją z Espoo,,, Zostila podjęta decyzja o utworzeniu

grupy roboczej do spraw opracowania protokotu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania

na Środowisko. Celowość opracowania ww. protokołu zostat'a także potwierdzona na

II Spotkaniu Sygnatariuszy Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeristwa

w podejmowaniu decyzji otaz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących

środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78,

poz.706),zwanej dalej ,,Konwencją z Aarhus'',.w Cartat (3 - 5 lipca 2a00 r.).w ustaleniach

spotkania w Cavtat postanowiono wezwac do wspÓłpracy Strony Konwencji z Espoo w celu

Zagwarantowania, aby kwestie udziału społeczeristwa były nalezycie uwzględnione w trakcie

negocjacj t zmietzających do wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego

oceny oddziaływania wpływu skutkÓw realizacji planÓw i programow.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała dnia 30 kwietnia 1997 r. Konwencję z Espoo

(ustawa z dnia 9 stycznta 1997 r. o ratyfikacji Konwencji o ocenach oddziatywania na

Środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. Nr 18, poz. 96)) orazzdtia31 grudnia 2001 r.

Konwencjęz Aarhus (ustawa zdnia2I czerwca2a01 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do



informacji, udziale społeczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwoŚcr

w Sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. Nr 89, poz.970)).

Protokoł w Sprawie strate gtcznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście

transgranicznym został przyjęty podczas V Ministerialnej Konferencji ,,Środowisko dla

Europy'', ktÓra odbyła się w dniach 21 - 23 maja 2003 r. w Kijowie, gdzie podpisało go

trzydzieści siedem paristw, w tym Rzeczpospolita Polska. Zapisy przedmiotowego Protokołu

stosuje się do określonej grupy planow i programÓw, opracowywanych lub przyjmowanych

przez organy administtacjt, a takŻe do Wznaczania praw społeczeristwa w procedurze

opracowania ww. dokumentÓw.

Do chwili obecnej Protokoł przyj ęło dziewiętnaście panstw oraz Unia Europej ska

(w dniu 12 listopada 2008 r.). Zgodnie z dyspozycją Protokołu wchodzi on w zycte

dziewięÓdziesiątego dnia po złsŻeniu szesnastego dokumentu ratyfikacyjnego (w dniu

12 kwietnia 2010 r. przez Republikę Estonską), co oznacza, Że zapisy Protokołu stały się

wtĘące od dnia 1 1 lipca 2010 r.

f . obowiązujący stan prawny w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujące przepisy dotyczące strategicznych ocen oddziatywania na środowisko

stanowiące transpozycję dyrektywy 2001l42lwE' Parlamęntu Europejskiego i Rady z dnia

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektorych planow i programÓw na środowisko,

zwanej dalej ,,dyrektywą 200ll42lwB,,, zostały zawarte w ustawie z dnia 3 październtka

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeristwa

w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 799,

poz. If27 , z poź:n. Zm.), zwanej dalej ,'ustawą ooś''.

Kwestia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest uregulowana w dziale IV

przytoczonej ustawy. Natomiast kwestie związane Z postępowaniem transgranicznvm, w tym

dla planow i programÓw, zostały określone w dziale VI.

Zgodnie z art. 46 i 47 ustawy ooś przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na Środowisko wymagają projekty:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowa

i kierunkow Zagospodarowania przestrzennego gminy, planÓw Zagospodarowania

pr zestrzenne go or az strate gi i rozwoj u re gi onalne go,



polityk, strategii, planow lub programÓw w dziedzinie przemysłu, energetyki'

transportu' telekomunikacji' gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,

rolnictwa, rybołowstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych

lub przyjmowanych przez organy administracji, Wznaczających ramy dla

pożniejszej realizacji przedsięwzięć mogących Znacząco oddziaływac na

środowisko,

polityk, strategii, planÓw lub programÓw innych niz wymienione w pkt I i 2,

ktorych realizacja moie spowodować znaczącę oddziaływanie na obszar Natura

f000, jeŻeli nie są one bezpoŚrednio związane z ocltroną obszaru Natura 2000 lub

nie wynikają ztej ochrony,

dokumentÓw innych niz wymienione w pkt 1 _ 3, jezeli w uzgodnieniu

z właściwym organem, o ktÓrym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt

dokumentu stwierdzi, Że v,,yznaczają one ramy dia poźniejszej realizacji

przedsięwzięc mogących znacząco oddziaływać na środowisko i Żę realizacja

postanowien tych dokumentow moŻe spowodowac znaczące oddziaływanie na

środowisko.

Zgodnte z art.54 ust. 2 ustawy ooś organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia

moŻliwośÓ udziału społeczeristwa w strategicznej ocenie oddziaływania na Środowisko.

IJdział społeczenstwa w ochronie Środowiska określa dział III ustawy ooś. Informacje

podawane do publicznej wiadomoŚci dotyczące projektow planÓw i programÓw Są

ptzekazywane: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pub|icznej organu właściwego

w Sprawie, w siedzibie organu oraz wprasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.

W odniesieniu do dokumentÓw, o ktÓrych mowa w art. 46 i 47 ustawy ooś,

opracowywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktÓrych realizacja moŻe

transgranicznie oddziaływać na środowisko, postępowanie w sprawie transgranicznego

oddziatywania wygląda następuj ąco.

Zgodnte z art. 113 ust. 1 ustawy ooś, jeŻeli organ opracowujący projekt danego planu

lub programu' prowadzący ocenę oddziaływania na środowisko stwierdzi, ie realtzacja tego

dokumentu moŻę transgranicznie oddziaływać na środowisko, powinien niezwło czn|ę

poinformowaÓ Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska, Zwanego dalej ,,GDoŚ'',

o mozliwości wystąpienia transgranicznych skutkÓw realizacji tego dokumentu. Wraz

2)

3)

4)



z powiadomieniem organ przekazuje projekt dokumentu wraz Z progrtoząoddziaływania na

środowisko.

Generalny Dyrektor ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o mozliwym

transgranicznym od,działywaniu na środowisko, niezwłoc znie powiadamia o tym pa stwo, na

ktÓrego terytorium realizacja projektu dokumentu moŻę oddziaływać, zał'ączając do

powiadomienia projekt dokumentu wraz Z prognozą oddziaływania na środowisko. IeŻe|t

panstwo naraŻone powiadomi, Że jest zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowym

postępowaniu, GD6S obowiązany jest do uzgodnienia, w porozumieniu z organem

opracowującym projekt danego dokumentu, z pa stwem nataŻonym terminÓw

poszczegolnych etapÓw postępowania. Ustalając poszczegÓlne terminy, na|eŻy wziąć pod

uwagę konieczn ośc zapewnienia mozliwoŚci udziału w postępowaniu właściwych organÓw

oraz społeczeristwa tego panstwa. Przeprowadzenie postępowania z udziat'em właściwych

organÓw oraz społeczet'rstwa leŻy w tym przypadku w gestii panstwa naraŻonego.

Konsult acje zparistwem naraŻonym przeprowadza organ opracowujący projekt planu

lub programu. Dzieje się to jednak Za pośrednictwem GDOS. Pełni on rolę organu

koordynującego i odpowiada za bezpośrednie kontakty z uczestniczącym w postępowaniu

właściwym organem pa stwa naraŻonego. Konsultacje dotyczą środkow eliminowania lub

o gr aniczani a trans gran iczne go o ddzi atywani a na śro do wi sko .

Wyniki konsultacji trans granicznych mus ząbyc rozpatrzone przed przyjęciem danego

dokume rftu. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy ooś przyjęcie dokumentu nie powinno nastąpiÓ

przed zakonczeniem postępowania w Sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zakonczeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęciu

dokumentu, o ktorym mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś, organ właŚciwy do j"go

opracow afia przekazuje GDoS przyjęty dokument wraz z podsumowaniem Zawierającym

informacje określone w art.55 ust. 3 ustawy ooŚ, w tym dotyczące postępowania w sprawie

transgran |cznego od,działywania na środowisko. Następnie, w trybie art. 1I7 ustawy ooŚ,

GD6S przekazu1e wtaściwemu organowi panstw a nataŻonego przyjęty dokument wraz z ww.

podsumowaniem.

Jednocześnie naleŻy zaznaczyć, ie postępowanie dotyczące transgranicznego

oddziaŁy,wania na środowisko przeprow adza się takze na wniosek innego paristwa' na ktorego

terytorium moze oddziały.wać rea\izacja projektu dokumentu poddawanego strategicznej

ocenie oddziaływania na środowisko (art. 104 ust. 2 ustawy ooś).



W tym miejscu trzeba zauvtaŻyi, ie większość praw i obowiązkow wynikających

z Protokołu zostało uregulowanych w obowiązującym prawie polskim.

3. Stan prawny określony w zapisach Protokołu w sprawie strategicznej oceny

oddziały.wania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko

w kontekście transgraniczilYffi, sporządzonej w Espoo w 1 991 r.

Tekst Protokołu Zaw1era szczegÓłowe postanowienia dotyczące kolejnych etapow

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sposobu prowadzenia konsultacji

transgranicznYch.

Protokoł nakłada na strony obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaty,wania na środowisko w odniesieniu do wymienionych w artykule 4 planow

i programow, ktÓrych realtzacja moŻe potencjalnie spowodowaÓ znaczące oddziaływanie na

środowisko, w tym na zdrowie ludzi. ocena taka ma byc przeprowadzana w przypadku

planow i programow opracowywanych dla sektorÓw: rolnictwa, leśnictwa, rybołowstwa,

energetyki, przemysłu, w tym gÓrnictwa, transportu, rozwoju regionalnego' gospodarki

odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planowania przestrzennego

i wykorzystywania terenu, w kazdym przypadku, gdy plan lub progrum wznacza ramy dla

poźniejs zej realizacjiprzedsięwzięć wymienionych w załączniku I do Protokołu. Strategicznej

ocenie oddziaływania na środowisko podlegaj ą takŻe te spośrod wymienionych planow

i programow, ktÓr e Wznaczająramy dla poŹniej szej rea\izacji przedsięwzięć, wymienionych

w załączniku II do Protokołu. Ponadto strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

mają byc poddawane innę plany i programy ustalające ramy rea\tzacLi przedsięwzięć' o ile

taki obowiązek zostanie nat'oŻony prZęZ prawo krajowe. Kryterium określenia w przepisach

prawa krajowego obowiązku przeprow adzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko dotyc zy takŻe tych spośrod planow i programÓw sektorowych, Wzrlaczających

ramy dla rea1izacjr przedsięwzięć wymienionych w załączntku I lub II, ktore dotyczą

n iewię lk iegoobszaru(ska la loka lna) ,bądźstanowiąn iewie lkąmodyf ikac jęprzy jętych

dokumentÓw.

Protokołowi nie podlegają plany i programy, ktÓrych jedynym celem jest słuzenie

obronie narodowej lub obronie clvilnej orazplany i programy finansowe lub budzetowe'

Zgodnie z att- 8

mozliwie wcześnie, gdy

ust. 3 Protokołu, Strona powinna zapewni c udziat' społeczenstwa

wszystkie opcje sąjeszcze mozliwe, tak aby społecze stwo mogło



wrazic swojąopinię o projekcie planu lub programu i sprawozdaniu dotyczącym środowiska

(w polskim prawie jest to prognoza oddziaływatia na środowisko). Do udostępnienia tych

dokumentÓw za\ecane jest stosowanie mediow elektronicznych lub innych środkÓw

(art. 8 ust. 2).

Przedmiotowy Protokoł, przewiduje następujący

transgranicznych:

przebieg konsultacji

IeŻe|t Strona pochodzenia uwaŻa, Że rea|izacja planu lub programu potencjalnie moze

spowodowac Znaczący transgraniczny wpływ na środowisko, w tym na zdrowie, powiadamia

o tym Stronę narazonąjak najwcześniej przed przyjęciem planu lub programu. W myśl art. 10

ust. 2 powiadomienie zawiera projekt planu lub programu i sprawozdanie dotyczące

środowiska (w polskim prawie zwane prognozą oddziatywania na środowisko) otaz

informacj e dotyczące procedury przyjmowania planu lub programu. W terminie określonym

w powiadomieniu Strona naraŻona informuje Stronę pochodzenia, czy pragnie podjąÓ

konsultacje przed przyjęciem planu lub programu i, W razie konieczności, zainteresowane

Strony podejmują konsultacje mające na celu zapobieganie' zmniejszenie lub złagodzenie

negatywnego wpływu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.

Strony uzgadniają szczegołowe rozwlązan:^a, zapewniające poinformowanie

zainteresowanego społeczeristwa i organÓw Strony narazonej oraz umozliwiające im

przekazante swoich opinii o projekcie planu lub programu' a takŻe o Sprawozdaniu

doty czącym środowiska (pro gnozie oddziatywania na środowisko).

Następnie, Strona naraŻona zostaje poinformowana o przyjęciu dokumentu.

Udostępnia się jej wowczas plan lub program wraz Z oświadczeniem podsumowującym,

wjaki sposÓb wzięto w nim pod uwagę względy środowiskowe' a takze w jaki sposÓb

uwzględniono zł'oŻone uwagi.

4. RÓznice między stanem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej

a regulacjami wynikającymi z Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście

transgranicznym, sporządzonej w Espoo w 1991 r.

Protokoł rozszerza listę dokumentÓw wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko w stosunku do analogic znego wykazu określonego dyrektywą

fOOIl4flWE, o projekty planow i programÓw dotyczących rozwoju regionalnego' a takŻe



gornictwa. W tym miejscu na|eŻy zaznaczyć, Że zgodnie z prawodawstwem polskim

dokumenty dotyczące rozwoju regionalnego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na

Środowisko (art. 46 pkt 1 ustawy ooś). Natomiast, wprowadzenie dokumentÓw z dziedziny

gornictwa do grupy dokumentÓw ,,sektorowych'' wymienionych w art. 46 pkt 2 ustawy ooś

nie jest konieczne, bowiem obecnie istniejący przepis mÓwi o dokumentach z dziedziny

przemystu' ktÓry będąc pojęciem o SZerSZym Znaczeniu uwzględnia m.in. gÓrnictwo.

Ponadto zgodnie zdyspozycją zawartąw art.4 ust. 5 Protokołu jego przepisy nie znajdują

zastosowania do planow i programÓw finansowych lub budzetowych oraz takich' ktÓrych

jedynym celem jest stuzenie obronie narodowej lub obronie cywilnej. Podobne wykluczenie,

mimo braku podstawy w prawie krajowym, jest rÓwniez stosowane w Rzeczypospolitej

Polskiej na zasadzie dobrej praktyki wynikającej Z wykładni celowościowej dyrektywy

2001 l4ZlwE. Niemniej jednak, w celu uzyskania pełnej zgodności z postanowieniami

Protokołu, wśrod postanowieri nowelizujących ustawę ooś zł'oŻony został' postulat

o wprowadzenie jednoznacznego wyłączenia dokumentow finansowych i słuzących obronie

narodowej Z obowiązku przeprowadzenta dla nich strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko.

Nalezy rowniez zwrocic uwagę' Że w ustawie ooś nie ma przepisu analogicznego do tego

zawartego w art. 10 ust. f lit. b Protokotu, a dotyczącego zawartości powiadomienia,

kierowanego przez Stronę pochodzenia do Strony naraŻonej' wszczynającego postępowanie

w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie Z treścią Protokołu,

wspomniane powiadomienie powinno za-wierui informacje dotyczące m.in. procedury

podejmowania decyzji, co naleiy rozumieć jako informacje dotyczące procedury

zmierzającej do przyjęcia/zatwterdzenta dokumentu. Mając na uwadze celowość takiej

notacjt, atakŻe osiągnięcie zgodności z zapisami Protokołu' treść art. 10 ust. 2lit. b Protokotu

stanowi element projektu nowelizacji ustawy ooś.

5. Przewidywane skutki związane z wejściem w zycie Protokołu w sprawie strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na

środowisko w kontekście transgrafl|cznym' Sporządzonej w Espoo w 1991 r.

5. 1 Skutki społeczne Protokot w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenaclr oddziaływania na środowisko w kontekście

transgranicznym umacnia prawo udziału społeczeristwa w strategicznej ocenie oddziaływania

na środowisko, rowniez w kontekście transgranicznym.



5.2 Skutki gospodarcze ProtokÓł w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście

transgranicznym nie powoduje bezpośrednio zadnych dodatkolvych skutkow o takim

charakterze.

5.3 Skutki finansowe Protokoł w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekŚcie

transgranicznym nie spowoduje znaczących skutkow finansowych; koszty związane

z funkcjonowaniem tego Protokołu będą pokrywane w ramach bieżących wydatkow

właściwych organÓw administracj i.

5.4 Skutki polityczne _ w związku z zatwierdzęniem Protokołu ptzez Unię E,uropejsk%

jego postanowienia stanowią dla Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące prawo wtÓrne.

Ratyfikacja Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do

Konwencji o ocenach oddziaływania na Środowisko w kontekście transgranicznym przez RP

ma charakter formalny i słuzy oświadczęniu woli panstwa.

5.5 Skutki prawne - ratyfik acjaProtokołu w Sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście

transgran rcznym nie pociągnie za sobą konieczności zmiany przepisow prawa krajowego

dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poza planowaną w tym

zakresie zmlanąustawy ooŚ.

6. Wybor trybu zvtiązaniaRzeczypospolitej Polskiej Protokołem w Sprawie strategicznej

oceny oddziały,wania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na

środowisko w kontekście transgranicznym' Sporządzonej w E'spoo w 1991 r.

Mając na uwadze postanowieni a art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej , w za*esie umÓw międzynarodowych dotyczących spraw uregulowanych w ustawie

lub w ktorych Konstytucja wymaga ustawy, proponuje się przyjęcie Protokołu zgodnie

zart.l2 ust. 2 ustawy z dn\a 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U.

Nr 39, poz. 443, z zoof r. Nr 216, poz. rgz4 oraz z fo10 r. Nr 2r3, poz. 1395), w drodze

ratyfikacj I Za uprzednią zgodąwyrazoną w ustawie.

Nalezy podkreśl ic, Że w związktt z zatwtetdzeniem ProtokoŁu przez Unię Europejską

po ztoŻeniu szesnastego dokumentu ratyfikacyjne9o, co nastąpiło dnia 12 kwietnia f010 r.,

niniejszy Protokoł wszedł w Życ\e w dniu 11 lipca 20t0 t. i stał się prawem wtornym

w\ązącympafrstwaczł'onkowskieUniiEuropejskiej.
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