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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w spľawie przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziałyłać na śľodowisko
procedowany jest w związkłl z arÍ. 12 pkt 1 ustawy z dnia9 pażdziemika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
idoľmacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śľodowiska oraz o ocenach oddziałyvania na
środowisko (Dz. U. z Ż0I5 t. poz. 1936), d. wobec pośredniej zmiany upoważnienia ustawowego - art. 60 ustawy
z dnía 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska orąz o ocenąch oddziałyłania na śľodowisko (Dz.IJ. z2018 r. poz.208l, ze zm.). W przedmiotowym
materiale ođniesiono się więc jedynie do przepisów, co do których planowane jest usunięcie lub zmiana w stosunku
do postanowieńrozporządzenia Rady Ministrów z đrua 9 listopada 2010 ľ. w sprawie przedsięwzięć mogqcycłl znaczqco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r' poz.71), dalej: ľozporzqdzenie. W pozostaĘm zakľesie przepisy nie
ulegają zmĺanie z wyłączeniem popľawek redakcyjnych, w szczególności numeracji i aktualizacji numerów Dzienników
Ustaw przywoĘwanych w rozporządzeniu aktów normatywnych i wykonawczych. Niniejszy projekt jest transpozycją
aneksu I i II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20IID2NE z dnia 13 grudnia 20|I r. w spľawie oceny
skutków wywíeranych przez niektóre przeđsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L 20lŻ.26.1
zezm,),

A. Dodatkowe ľegulacje mające na celu uszczelnienie systemu ocen oddziaływanĺa na śľodowÍsko.

W oparciu o wewnętrzne ana|izy i ocenę funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów zidentyfikowano potrzebę
wprowadzenia dodatkowych regulacji i obostrzeń, m.in. poprzezi rozszerzenie grupy przedsięwzięó mogących znacząco
oddziaýwaó na śľodowisko o inwestycje związaĺe z gospodaľką odpadami, a takŻe zmianę progów i kľyteriów dla
chowu i hodowli zwierząt, w tym noręk. Wieloletnia praktyka stosowania dotychczasowych unormowań prawnych
pozwoliła na dokonanie miarodajnej identyfikacji obszarówlzamierzen rea|izacyjnych wymagających douregulowania
w omawianym akcie pľawnym. opisane poniżej szczegółowo ľegulacje normatywne mają na cęlu uszczelnienie kontľoli
państwa nad realizacją przedsięwzięć,,Wőre mogą powodować negatywne oddziaływanie na zroŻnicowane komponenty
śľodowiska' Identyfikacja tych kwestii problemowych wynika ze stałej weryfikacji opinii społecznej, ponieważ
działalnośó podejmowarn ptzez inwestorów często powoduje naruszenie podstawowych zasad ochĺony środowiska.
Uszczelnienie regulacji prawnych w zakľesie zidentyÍikowanych pľoblemów ma również bezpośredni związek
z konięcznością poprawy jakości stanu powietrza atmosferyczne5o i obniżenia emisji gazőw cieplarnianych, co zĺajdzie
przełożenie w obowiązkach nakładanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe jest niezbędne ze
względu na: zapewnienie stabilności i wysokiego stopnia zabezpieczenia obszarowych form ochrony pľzyrody,
łagodzenia i wypracowywania kompromisowych rozwiązań konfliktów społecznych, prowadzenia procesu
inwestycyjnego Z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju' budowy i rozwoju komplementamego i spójnego
systemu noľmatywnego dla realizacji przedsięwzięć, i dziaŁań infľastrulĺ:tuľalnych. Zapľoponowane w pľojekcie
rozpoľzqdzenia regu\acje mają na celu zapewnienie stabilnego systemu prawnęgo' zarőwno dla organów ochľony
środowiska, j ak ľównież dla podmiotów planuj ąc y ch rea|izację inwestycj i.

(1) Rolnictwo. Aktualny stan pľawny w niewystaĺczający sposób zapewnia nadzor organów ochľony środowiska i
nad e w Polsce chowu i co zostało



m.in. w mateľiale Najwyższej Izby Kontľoli pt. ,,lnformacja o wynikach kontroli: Nadzóľ nad funkcjonowaniem ferm
zwierząt". Z wniosków NIK wynika, Źe podmioty dokonywĄ m.in. celowego podziału fetm, przez co unikano
obowiązku uzyskania pozwolenia zintegľowanego, a tym Samym podlegĄ mniej rygorystycznym pľzepisom
- w konsekwencji byĘ bardziej uciążliwe dla środowiska oraz dla osób mieszkających w ich sąsiedĺwie. Ponadto
w zakręsie ferm hodowlanych norek Najwyższa Izba Kontľoli (Delegatuľa w Poznaniu) pľzeprowadziła kontľolę
sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem fęrĺľ. zwięrząt futerkowych w województwie
wielkopolskim. Z wniosków NIK zawartych w mateľiale pt. ,,Iĺrformacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru
przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferĺľ. zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim'' wynika,
iż w 87oÁ skontrolowanych ťermach nie przestrzegano wymagań ochľony środowiska, a w 48oÁ działalność, byŁa
pľowadzona w nielegalnie wybudowanych lub użýkowanych obiektach. Ponadto intensywny ľozwőj ferm hodowlanych
norek amerykańskich w Polsce oraz zmiana sposobu pľowadzenia chowu i hodowli spowodowała zwiększenie
obciążenia dla środowiska, które wynika bezpośređnio z funkcjonowania tego typu inwestycji. W chwili obecnej ten
problem nie występuje dla innych zwierząt futeľkowych, w stosunku do których |iczba ferm jest dużo mniejsza (według
danych uzyskanych przez GDoS dIa 2014 r., ptzybliżona |iczba ferm wynosi: norek - 600, szynszyli _ Ż90,lisów - 80,
jenotów - 32, ĺuttii _ 3, tchőrzy _ I).

(2) Gospodarka odpadamĺ. W obecnych uwarunkowaniach prawnych, poza składowiskami odpadów, instalacje do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne. spełniające krýeńa ilościowe okľeślone w $ 2 ust. 1

pkt 47 ľozpoľzqdzenia, ĺ:'je wymagają obligatoryjnej oceny oddziaływania na śľodowisko. Przedstawiony powyżej
problem wskazuje na częściowy brak uľegulowań w tym zakresie, co powoduje zakłócenia w prawidłowym
funkcjonowaniu w kontekście standaľdów jakości środowiska, tego typu instalacji. Pľoblem ten ma istotne znaczenie z
punktu widzenia konieczności poprawy j akości powietrza atmo s fery cznego.

(3) Gospodaľka odpadami. obecnie obiękty/instalacje przeznaczone do zbierania. w t}'m przeładunku odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne nie są ujęte w grupie inwestycji wymagających uzyskania decyzji o
śľodowiskowych uwarunkowaniach. Zidentyfikowany został problem z prawidłowym gospodarowaniem odpadami _ w
ostatnim czasíe nasiliły się poŹary na tego ľodzaju przedsięwzięciach. Ponadto, przyjęte w 2013 r. rozwiązaĺie
polegające na zniesieniu obowiązku uzyskania ďecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegających
na zbieľaniu odpadów innych niż złom spowodowało powstanie licznych obiektów uciążliwych dla otoczenia, dla
których nie przeprowadzono analizy pod kątem ich wpýwu na środowisko, w tym również na warunki zdľowia i Życia
ludzi. Konsekwencją powyższego jest brak nadzoru ze strony organów ochľony środowiska i inspekcji sanitamej na
wczesnym etapie procesu inwestycyjnego.

(4) Gospodaľka odpadami. Działalnośó polegająca na wydobyciu odpadów wydobywczych ze zwałowiska aktualnie
nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaĘwaó na środowisko. Działalnośó, o któĘ mowa powyŻej z
jednej strony może ptzyczynió się do odzysku kopaliny, pÍzy czym proces ten może powodować wzruszęnie złoża
odpadów pogórniczych. opisane powyżej zjawisko może w dalszej kolejności inicjować níebezpiecznę procesy
pożarowe wewnątrz zwałowiska, a t1,rn samym niekontrolowaną emisję gazőw i pyłów do środowiska.

(5) Gospodaľka odpadami. W obecnych uwarunkowaniach pľawnych pľowadzenie pfocesu odzysku poza instalacjami,
polegające na wypełnieniu odpadami terenów niekorzystnie pľzekształconych. w tym wyľobisk, nie jest zdefiniowane
jako przedsięwzięcie mogące Znacząco ođdzíaŁywaó na środowisko. Prowadzenie ww. đziałalnoścí w sposób
niękontrolowany moŻe powodowaó Znaczącą emisję do środowiska gruntowo-wodnego, co uzasadnia koniecznośó
uzupełnienia funkcj onujących regulacj i pľawnych.

(6) Wsrystkie sektory. obowiązujące przepisy nie regulują k-walifikacji inwestycji polegających na ľozbudowię.
przebudowie lub montażu istniejących przedsięwzięó na\eŻących do jeđnej z kategorii przedsięwzięó mogących
potencjalnie oddzíaływać, na środowisko, ale niespełniających pľogów okľeślonych dla tej kategoľii w $ 3 ust. 1, w
przypadku gđy w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu osiągnięte zostaną pľogi lub kryteria okľeślone w $ 2
ust. 1. Aktualnie kwalifikacja - opierająca się jedynie o interpretację celowościową ľozporzqdzenia _ odbywa się
jedynie na podstawie $ 2 ust. l ľozporzqdzenia. Biorąc pod uwagę, iż w sýuacji gdy planowana inwestycja bez
dokonania zsumowania charal,ĺ:terystyczĺychparametrów zparametrami istniejącymi nie osiągnęłaby pfogu z $ 2 ust. 1,
niezbędne jest wprowadzenie regulacji, która wypełni obecną lukę prawną.

(7) Wsrystkie sektory. Pľaktyka stosowania prawa zidentyfikowała problem związaĺy z kwalifikacją pľzebudów lub
rozbudów przedsięwzięó wymienionych w $ 3 ust.7 rozporzqdzenia, dla których ustalone zostaĘ progi i/lub kryteria. W
prz;padku, gdy podlegająca ww. modyfikacjomczęść, przedsięwzięcia nie osiąga progów wskazanych w $ 3 ust. 1,
zgodnie zbrzmięniem $ 3 ust. 2 pkt 2 obecnie obowiązującego ľozporzqdzenia, przedsięwzięcie nie wymaga decyzji o
śľodowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie obecna konstrukcja $ 3 ust. 2 plł 2 ľozpoľzqdzenia nie sankcjonuje
sýuacji, w których dane przedsięwzięcie podlega wielokľotnej przebudowie/rozbudowie nieosiągającej progów
wskazanych w $ 3 ust. 1' Istnienie tej luki pľawnej wiązać, się może zatem z niekontrolowaną ľozbudową
przedsięwzięcia.



B. Tľansporycja Dyľektywy Paľlamentu Euľopejskiego i Rady 20lLl92ruF. z dnĺa 13 gľudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutków wywieľanych Przez niektóre pĺzedsięwzięcia publiczne í prywatne nű środowisko
(Dz.U.UE.L.Ż0LŻ.26.1ze zm.) _ dalej DyrekĘwa 20l1D2ruE, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
Unĺi Euľopejskĺej z dnia 31 maja 2018 ľ. (sprawa C-5Ż6l16).

(8) Pľzemysł wydobywcry. Aktualnie poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu fupkowego wykonywane metodą
otwoľów wieľtniczych zloka|izowane poza obszarami ochrorľrymi zbiorników wód śródlądowych' poza obszarami
chľonionymi oÍaz poza strefami ochľony ujęó wody, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jeśli wykonywane jest na głębokośó większą niż 5000 m. Trybunał Sprawiedliwości Unii Euľopejskiej uznał, Że poprzez
ustanowienie tego progu Polska uchybiła zobowíązatiom ciąŻącym na niej na pođstawie art. 2 ust. l i art. 4 ust. 2 i 3, w
związkr:u z załączĺikami II i III do Dyrektywy 20i 1l92NE. Należy więc wpľowadzió regúację, która zapewni właściwą
transpozycję ww. pľzepisów Dyrektywy 201I19ZNE. Jędnoznacznego wskazania przy tym wymaga, Że ww. wyrok
Trybunafu Sprawiedliwości Unii Euľopejskiej odnosił się wyłącznie do gazu fupkowego, toteŻ poza obszarem
proponowanych zmian pozostawiono poszukiwanie i rozpoznawanie irmych złóz kopalin.

C. Redukcja obciążeń nĺeuzasadnĺonych w obecnym systemĺe ocen oddziaľywanĺa na śľodowisko.

Niżej wprowadzane zmiany stanowią usunięcie nadregulacji względem wymagań UE - Dyľektywy 20IID2NE oraz
Dyrektywy 2014l52NE. Dotychczas funkcjonujące regulacj e rozporzqdzenia w wybranych przypađkach były znacznie
bardziej restrykcyjne od wymogów ustanowionych ww. Dyľektywami. Mając na wzg|ędzie cel Dyrektywy, który
zakJada objęcie nadzorem prawnym ściśle skonkretyzowane przedsięwzięcia sektoľowe, tj. wyselekcjonowane pod
względem stopnia negatywnego wpýwu na środowisko, brak jest uzasadnienia do prowadzenia ww. oceny względem
działań, których wpýw nie jest znaczący (nie ma charakteru znaczącego, tj. stopień nasilenia jest nieznaczący lub nie
występuje w ogóle).

Powyższe znajduje potwierdzenie w praktyce organów ochrony środowiska, bowiem prowadzone dotychczas
postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach dowodzą, Że w
przypadku niżej wymienionych pľzedsięwzięć, znacząco negatywny wpýw na środowisko nie występuje. Intencją
projektodawcy jest redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji, które nie znajdują uzasadnienia w kontekście celów
stawianych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaýwania na środowisko. Tego rodzaju nadľegulacje, w zvĺiązku z
wymogiem uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach, utrudniają proces inwestycyjny wydłużając czas
uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i generują znaczne obciążenie ekonomiczne po stľonie inwestoľów. W obecnych
ľealiach i stanie prawnym uzyskanie decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach staje się zrtacznym obciążeniem dla
podmiotów planujących realizację inwestycji. obciążenie to wynika z istotnego poziomu skomplikowania
merytoryczĺego i pľoceduralnego oceny oddziaĘwania na środowisko, z uwagi na jej wielowątkowośó, koniecznośó
zbadania szerokiego spektrum oddziaýwań planowanych inwestycji i próby pogodzenia sprzecznych interesów licznych
stľon postępowania. Na przewlekłośó procedury oceny oddziaĘwania na środowisko mają ľównież wpływ szeľokie
uprawnienia uczestników postępowania (społeczeństwa, stron i podmiotów działających na prawach stron np.
organizacji ekologicznych). Uprawnienia tę nie Zawsze są właściwie wykorzystywane, a nawęt często nadużywane.
Zamiast prowadzió do zapewnienia skuteczl|ego, efektywnego pľZeprowadzenia oceny i minimalizacji negatywnych
oddziaływań planowanych inwestycji ze szczegőlnym uwzględnieniem czymika społecznego, służą one partykularnym
interęsom uczestników postępowań i merýorycznie nieuzasadnionemu blokowaniu wielu inwestycji. Również u
organów ochrony środowiska, nadmiernie obciążonych postępowaniami dla inwestycji należących do ľóżnorodnych
branż gospodaľki narodowej' widoczna jest pilna potrzeba redukcji nieuzasadnionych obciążeń w celu skupienia dzíałaŕĺ
przy kontroli i nadzorze procęsu inwestycyjnego przedsięwzięć, które faktycznie mogą znacząco negatywnie
oddziaĘwać na środowisko. obecnie nadmierne obciążenie GDoŚ i RDoŚ, których priorýetem powiľmo byó
terminowe i skuteczne prowadzenie postępowań w sprawach' które tego ľodzaju oceny środowiskowej wymagają'
powoduje przewlekłość, toczących się postępowań administľacyjnych otaz Znaczne opólŹnienia w realizacji wielu
inwestycji' kluczowych z punktu widzenia podstawowych intęresów Państwa.

Proponowana zmiana legislacyjna nie zmienia całego systemu, ale ma na celu redukcję obciąŻeń dla poszczególnych
kategorii inwestycji w zakľesie obowiązku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak wymogu
uzyskania jednej z decyzji administracyjnych nie zwalnia inwestora z obowiązku zachowania zgodności z wymogami
ochrony śľodowiska, zachowania norm i standaľdów, które podlegają kontľoli i weryfikacji w odrębnych procedurach.
Zmiana pozostaje ľównież bez wpýwu na jedne z podstawowych zasad ustawy z dnĺa Ż7 kwietnia 2001 r. _ Prawo
ochĺony środowiska (Dz. U. z 2018 Í. poz. 799, z pőźn. zm.), zgodnie z którymi kto powoduje zanieczyszczenię
śrođowiska, każdorazowo ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeníu (zasada ,,zaĺieczyszczający płaci") oraz
zasady zapobiegania i przezorności.

NaleŻy zwrócii uwagę' Że proponowane zmiany dotyczą w większośoi przodsięwzíęi związanycb z dzíałalnośoią
produkcyjną, dlatego proponowana |lberalizacja przepisów rozpoľzqdzenia nie obejmie dużych inwestycji
pľzemysłowych, których rea|izacja, lieza|eżnie od ich typu i pozostaĘh parametrów, będzie nadal podlegaó

obowiązkowi uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z kwalifikacją powierzchniową dla
zabudowypľzemysłowej,októrejmowaw$3ust. 1pkt5Żrozpoľzqdzenia.Zgodnlezalďualĺym$3ust. 1pkt52

ia zabudowa o nle niż 0 ha na obszarach formami



pÍzyrody o których mowa w aÍt.6 ust 1 pkt -5 8 I 9 ustawy Z dnia 6 kwietnia 2004 r o ochľonie przyrody lub
otulinach form ochľony przyrody których

w
o mowa w art. 6 ust 1 pkt I -J tej ustawy a na pozostaĘch obszaľach nle

ÍnrueJsza mz 1.,a, Jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencj alnie Znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnieprojekt zakładadoprecyzowanie brzmienia $ J ust. I pkt 52 rozporzqdzenia (wraz z $ J ust. 1 pkt 50 5 Js5) w zakľesie ustalania powierzchni, co zostało omowl0ne w częscl D 22 rurueJSzego oSR.
oceniając projektowaną zm7anę w kontekście uczestnictwa czynnika społecznego w procesle inwestycyjnym, naleŻyIruec na względzie, ZE llberalizacja rozpoľzqdzenia dla wybranych inwestycj moze spowodować
społeczny względu potencj alne graruczenle udziału

negatywny odbiórze na o lokalnej społecznościptzy realizacj tych westycj 1. Jednakprojektodawca uwzględniaj czynniki
1n

ąc społeczne kwestie omowlone powyżej zwÍaca uwagę' ze nlnreJ szy proJ ektopľacowany został na podsta wte długoletnich doświadczeń zuliązanych z ocęną oddziaľywania środowisko kÍórewykazaĘ, ze
na

m. ln. Z przyczyn merýorycznych ZC wzg1ędu na konflikty społeczne Zwlązane negatywnymioddziaýwaniami rőżnych kategoľii
z

mwestycj zasadne Jest wprowadzenie zmtan, które w zależtościod teJ kategoľiiogranlczą lub zuliększą udział organów ochľony środowiska w proceslę mwestycyjnym. w przypadku
obowiązku uzyski decyzji środowiskowych

znleslerua
wanla o uwarunkowaniach, pľoJekt nre powlruen realnie wpĘnąćintensyfikacj ę konfliktów społecznych, bowiem kluczową

na
rolę w procesre lokalizacji zam7ęÍZęn infľastrukturalnychpełnió powmny instrumenty planistyczne, którymi dysponuj ą znaJące lokalne uwarunkowania ednostki samorząduteľytorialnego, tj mleJ plan zagospodarowania Jscowy przestrzennego oÍaz studium uwarunkowań kierunkówzagospodarowania przestrzerľrego. Przyjęcle tych dokumentów prowadzone J est przed rozpoczęcrcminwestycyjnego. Dzięki częmlJ podmioty zainteręsowane

procesu
oraz lokalna społeczność powrnny nuec relewantnyrzeczywisty wpływ na politykę planistyczną w danym regionie/obszarze Z powyższych względów tam gdzie tomożliwe działarua organów administľacji rządowej powmny byó ukierunkowane

tunkcj instrumentów planistycznych,
na wsp1eľarue ľozwoJu Ionowanla aniżeli wprowadzanie nieuzasadnionych obciążeÍl szczeblucentralnym. Dlatego me przewiduje sl9' aby planowane

na

wolnościJednostek
zmlany mogły powodować znaczące ogľaluczenle prawzainteresowanych danym działaniemmwestycyjnym. wskazaó rőwrueŻ naleŻy,ZE w zfuaczneJ liczbieprzypadków to nle strony postępowania, a podmioty zatnteresowane postępowaniem kieruj do oľganów ochľonyśrodowiskaswoJ e uwagl dotyczące realizacj danego pľzedsięwzięcia.

ą
Uwagl społeczeństwa dotyczące realizacji danegopľzedsięwzięcia, które są kieľowanę do oľganów ochľony środowiska baľdzo często rue dotyczą zagadnieŕl związanychochroną środowiska, warunków realizacji przedsięwzięcia,

zczy a stanowią Jedynie wytaz niezadowolenia dla danegoZam7ętZenla inwestycyjnego, któľe możęwlązac slę np obawami przed spadkiem scl nieruchomości.tym należy
warto wskazaóprzy zę organ ochrony środowiska bada jedynie możliwosc realizacj inwestycji punktu widzeniaśľodowiskowego natomiast samodzielnie

Z
rue Jest władny do zmlany lokalizacj inwestycj l) czy tęŻ środowiskowychuwarunkowań ĺea|izacj przedsięwzięcia ze względu na istniej ący konflikt społeczny. Niżej wskazanenle należą do pľzedsięwzięó' któľę wywofują znacznę zainteresowanie

przedsięwzięcia

ľozporzqdzenia nlę wpłyną
społeczne. Ponadto proponowane zmlanynegatywnie na koniecznośćzapobiegania przekľoczeniom standardów jakościśrodowiska.

Reasumując, po uwzględnieniu strat i korzyści, proponuje się następujące redukcje obciąŻeń.
(9) Pľzemysł eneľgeĘczny. W obecnych uwarunkowaniach pľawnych, poza napowietrznymi liniamielelĺÍľoenergetycznymi o napięciu znamionowym nie mniejszym niz 1i0 tv, oá pľzedsięwzięó mogących znaczącooddziaływać na środowisko kwalifikują się równiez stacje eieŕroenęrgetyczne, które w świetle postanowień Dyrektywy20l1/92NE' nie zostĄ lznane za p,rzedśięw'ię"ĺu 

'ffiguią* u"ĺi"y poa'kątem ich wpływu na śľodowisko. Tegotypu przedsięwzięcia nie powoduj ą Znacząco negatywnego wpływu 
"á 

s'oao*irĹo, 
"o 

sprawia, że niecęlowym jestutrzymywanie dla nich dodatkowych postępowań administracyinyôn w procesie inwesĺycy.;nym.
(10)PľzemysłeneľgeĘczny.Aktualnie@ealizowanenapotrzebyobsługiinsta1acjido
maga4mowania ropy naftowej, pľoduktów naftowych, ."u.a*ii 

"ľ'"-ĺ" 
znych o ł[cznejpojemności 2o0 000 ton uznanesą za przedsięwzięcia mogące Zawsze znac7ąco oddziaýwić: na środoíisto.'Nat<łaaanię na podmioty, planująceeksploatację vrządzeń do przeładunku, obowĘzku uzyskánia decyzji o środowiJowych uwarunkowaniach wraz Zobligatoryjną oceną oddziaĘwania na środor1š5o nie-znajduje umocowania w prawodawstwie UE, bowiem pkt 21załącznika I Dyľektywy 2O11/72NE odnosi się jedynie do urząđzeń do składowania ľopy naftowej, pľoduktówpetrochemicznych lub chemikaliów o pojemności čonajnmiej 2o0 00b ton. Próg t"n 

"o.tuł 
ustalony na podstawi e analizypod kątem możliwości wywierania znacząco negatywnego wpĘwu 

'u sro6.o'irLo. z uwagi na brak uzasadnieniamerýorycznego dla utrzymywania tego rodzaju przedsięwzięcia w rozpoľzqdzeniu,konieczne jest usunięcie nadregulacjiz krajowego poľządku prawnego.

(11)Sektoľinfľastrukturalny.Wobecnym.stanięPIawnYm,*dg
obsfugi nie mniej niż 100000 równoważnych miesłańcóí (RLM';;;;;|ä przedsięwzięcia mogącę zawszeznacząco oddziaĘwać na środowisko, natomiast próg okľeślony w pkt ls załąLzÁ:ka I Dyrekt ywy 2OL;/92NE jestwyższy i wynosi 150 000 RLM' Z uwagi na brak uzásadnienia merytoryc Znęgo do utľzymania obecnych progów, zewzględu na istotnośó tego rodzaju instalacji w ochĺonie śľođowiska äsadne ;ěst dostosowanie krajowegoustawođawstwa do progu określonego przez organyIJE.
(12) Pľodukcja p rzetwarzanie metali. obecnię pkt I 9 ľozporzqdzeniauwarunkowaniach est w z

w świetle$ J ust.
zarowno do

decyzj o środowiskowych



jak i jego napľawy' którę za|iczane są do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaŁywaó na środowisko.
Natomiast w pľzepisach Dyľektywy Z}ILDŻNB nie zostaĘ ujęte rnstalaqe do napľawy Z
doświadczeń organów ochľony środowiska wynika, żetego typu instalacje nie powodują zÍIacząco negatywnego wpĘwu
na środowísko, co czyni, że utrzymanie obecnego stanu prawnego jest nieuzasadnione.

(13) Przemysł mineľalny. Aktualnie do grupy przedsięwzięó mogących potencja7nie znacząco oddziaĘwaó na
środowisko poza instalacjami do pľodukcji szkła, w tym włókna szklanego, kwalifikuje się ľównież instalacje đo
produkcji wyrobów ze szkła, mimo iż postanowienia Dyrektywy 2OIID2NE nie odnoszą się do urządzeń służących
produkcji wyľobów ze szkŁa. Brak podstaw w dyľektywie umożliwia wyłączenie instalacji do produkcji wyľobów ze
szkJa z grupy inwestycji wymagających uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach . Za wyłączeniem tego
rodzaju instalacji z grupy pľzedsięwzięó mogących Znacząco oddziaływaó na środowisko przemawia brak
zidentyfikowanych negatywnych oddziaływ ań związanych z realizacją tego typu instalacji.

(14) Pľzemysł chemĺczny / przemysł gumorvy. Aktualnie instalacje do przetwarzania pjoduktów na bazie elastomerów
uznane są za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaĘwaó na śľodowisko. Nakładanie na podmioty, które
nie będą wýwarzały ęlastomerów, a jedynie będą je pĺzetwarzały, obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, wraz z fakultatywną oceną oddziaýwania na środowisko, nię znajdlsje umocowania w
prawodawstwie UE. Przede wszystkim na|eŻy stwierdzió, że praktyka oľganów ochrony śľodowiska nie potwierdza,
ażeby tego rodzaju przedsięwzięcia powodowały Znacząco negatywny wpýw na środowisko. W związkw z powyŻszym
utrzymywanie tego typu nadregulacji jest nieuzasadnione dla celów jakie stawiane są postępowaniom zmierzającym do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

(15) Przemysł eneľgeĘczny. W obecnych uwarunkowaniach pľawnych instalacja do dystrybucji CNG, który jest
sprężonym gazem ziemnym, stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco ođdziaływać, na śľodowisko. Stacje
paliw dystrybuujące ten sam gaz, a|e w fazie ciekłej (LNG), są wyłączone ztej grupy inwestycji. Nie istnieją przesłanki
natury śľodowiskowej do odmieÍrnego traktowania instalacji do dystrybucji CNG względem LNG. w obu bowiem
przypadkach Dyrektywa 20lIl92^]E nie pľzewiduje konięczności przepľowadzęnia oceny oddziaływania na
środowisko. Brak jest również uzasadnienia merýorycznego dla prowadzenia względem ww. przedsięwzięć
postępowaniazmierzającego do wydania đecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

(16) Przemysł spożywcry. Aktualnie gorzelnie. zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje
alkoholowe zaIícza się do przedsięwzięó mogących potencjalnie znacząco oddzíaĘwać, na środowisko. Pľzepisy prawa
krajowego są zbý ľestrykcyjne względem Dyľektywy Ż0I1192NE, któľa nie obejmuje swym zakresem zakładów
przetwarzających alkohol etylowy, atakże wýwarzających napoje alkoholowe. W przypadku zakładów tego rodzaju i w
procesie technologicznymzwiązanymzprzetwarzanięm alkoholu etylowego oraz wýwarzanięmnapojów alkoholowych
nie stwierdza się znaczącego negatywnego oddziaýwania na środowisko. Jednocześnie w ľozporzqdzeniu pozostawia się
wymóg uzyskania ďecyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach, w pľzypadku inwestycji polegających na realizacji
gorzelni, które tego typu oddziaýwania mogą powodowaó.

(17) Pľodukcja i pľzetwaľzanie metali / pľzemysł mĺneralny / pľzemysł dľzewny. W obecnych uwarunkowaniach
prawnych przepisy prawa kľajowego są zbyt rygorystyczne względem postanowień Dyľektywy 20IIĺ92NE. w
załączniL<l I i II Dyrektywy Ż0II|92NE nie zostaĘ ujęte: instalacie do produkcji kotłów. zbiomíków. kadzi lub irnych
pojemników z blach ($ 3 ust. 1 pkt l5). instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej n1Ż 15 ton na dobę ($ 3 ust.
1 pkt 21) oraz taľtaki i stolamie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności pľodukcyjnej nie mniejszej
niż 10 000 m3 dľewna na ľok ($ 3 ust. 1 pkt a8). W przypadku tego rodzaju pľzeđsięwzięó nie można stwierdzió, że ich
oddziaýwanie na środowisko ma charakteÍ znacząc1 w konsekweĺcji zak<Łada się w projektowanych przepisach
usunięcie nadregulacji, któľa powoduje nieuzasadnione obciążenie po stľonie przedsiębiorcőw ze wskazanych powyŹej
sektorów gospodarki.

D. Zmiany polegające na đopľecyzorvanĺu ĺ usunięciu wątplĺwości pľawnych w odnĺesienĺu do funkcjonujących
ľegulacji rozporzqdzenia.
Pozostałe pľopozycje zmiany rozporzqdzenia zostały sporządzone w oparciu o praktykę organów ochľony środowiska w
zakresie stosowania dotychczasowych regulacji pľawnych. Licznę wątpliwości inteľpretacyjne lub problemy w zakľesie
prakÍycznego stosowania rozporzqdzenla spowodowały koniecznośó uwzględnienia w projektowanych zmianach
modyfikacji polegających na dopľecyzowaniu przepisów. Zmiany, o których mowa powyżej polegają jedynie na
uszczegółowieniu wymagań/pľogów/kryteriów względem planowanych przedsięwzięé mogących zĺacząco oddziaływać,
na środowisko, i tym samym nie będą wywieľaó wpływu na istotę systemu ocen oddziaływania na śrođowisko
poszczególnych kategorii przedsięwzięó. Należy przy tym wskazaé, Że częśé z tych zmian legislacyjnych ma charakter
wyłącznie porządkuj ący i redakcyjny.

(18) Gospodaľka odpadami. Z dniemwejścia w Życie ustawy z dnia 10 lipca 20L5 r. o zużytyľĺl sprzęcie elektrycznym i
elektľonicznym (Dz. U. 1688), tj. 1 stycznia Ż016 r., zmianie uległa deťllicja ..zakładu przetu,arzania". W zwíązku z
powyższym zaistniaŁa potrzeba dostosowania nomęnklatury zastosowanej w $ 2 ust. l plĺÍ 45 ĺit. a rozporzqdzenia do

obowiązującęgo Stanu prawnego.



(19) Pľzemysł wydobywcry . W obecnych uwarunkowaniach prawnych zastr zeżelĺa budzí traktowanie przedsięwzięó
wskazanych w Dyľektywie 20ll DLNE stanowiących ,,wydobycie minerąłów pľzy pomocy pogłębiaľekmorskich lub
ľzecznych'' jako ,,wydobywanie kopalin ną obszaľach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub ze śľódlqdowych wód
pow i erzc hn i owyc h ". Kwalifi kacja
minerałów - nieprowadzonym na pođstawieustawy z dnia 9 czerwca Ż0ll r. _ Pľawo geologiczne i góľnicze (Dz.IJ. z
2017 r. poz. Ż126, z pőźn. zm.), odbywa się aktualnie na podstawie interpretacji g 3 ust. 1 pkt 4l lit. b rozporzqdzenia
Wobęc powyższego, a takŻe z uwagi na liczne wątpliwości interpľetacyjne - wyľażone m'in. w wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego (wsA) z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akr: IV SA/Wa 2846|12 _ zasadnym jest doprecyzowanie
ľegulacj i, tak aby zapewnić' właściwą i jednoznaczną transpozycję pkt. Ż\it. c załącznikaII Dyrektyw y 201 I D2NE.
(20) Przemysł eneľgetyczny lgospodaľka odpadami. Aktualnie $ 3 ust. 1 pkt 45 oraz pkt 80 ľozpoľzqdzenia zawierająodniesienie do definicji legalnej ,,biogazl rolniczego'', która jesi niedostórorvu.ru do aktualnego stanu prawnego. Zdniem 4maja2015 r.w związl<u z wejściem w życieart.l79 pl<t 1 lit. b ustawy zdnia2Olutego 2OI5 r. o odnawialnychźródłach eneľgii (Dz' IJ. z 2Ol8 r. poz. 2389, z pőźn' zm.).,óhylo.'y zostaŁ uń. : płĺ 20a ustawy - Prawo ener*etycznedefiniujący ,,biogazr.olniczy", któryprzywołanýjest zarő,wno w $-3 ust. 1 pkt is iuui w $ 3 ust. 1 pkt 80. obecniedefinicja biogazu ľolniczego zawartajest w art.2 pkt 2 ww. ustawy o odiawtaliych źľódłach energii, co powodujekonieczność uwzględnien ia zaistruaĘch zmianprawnych.

(21) TurysĘka ĺ wypocrynek. Aktualny stan prawny nakłada 
'na inwestorów planujących realizację obiektów douprawiania sportów zimQwych (w szczegő\ności tľas narciaľskich i wyciągów .'ä'"ĺu'rtĺ"t'1 obowĺą"Ĺi. uzyskania wprocesie inwestycyjnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezłleŻnieod parametrów inwestycji' co możnalznaé za jedną z barier prawnych w zakresie ľozwoju infrastruktury turystycznej. Stanowisko to zostałt wyrażone wdezyderacie nľ 24 Komisji Kultury Fizyczĺej, Sportu i Turystyki śeimu Ŕľ aoiy""ącym podjęcia działan służącychlikwidacji baľier pľawnych w zakręsie rozwoju infĺastruktury iurystycznej w Polsce, .r"ň1^,ĺonyń'u po.i"á""niu w dniu23 kwiętnia 2015 r' Ponadto obecna konstrukcja przepisów ry:-ľp-* adza jćdnoznacznej podstawy pľawnej dokwalifikacji wyciągów naľciarskich. obiekty te mogą być kwalifikowane ,uršrno na podstawie $ 3 ust. l pkt 49ľozpoľzqdzenia, |<tőry literalnię wskazuje tego typu infrasiruktur9 j$o 

-przedsięwzięcie mogące potencjalni ę znaczącooddziaĘwaó na środowisko, jak również .'u pođitulvie $ 3 ust..i płt oi oa'o."ą"ý- się do kolei linowych, bowiemwyciąginaľciarskie,wświetlę$ 4pkt llit. c rozporządzeniaMinistiaInfrastrukturyra"iul1grudnia 2OO3r.wsprawiezasadniczychwymagań dĺa kotei linowych przeziaczonych do przewozu osób (Dz.U. z2OO4ľ. Nr l5 poz. l30), stanowiąrodzaj kolei linowych. Pľoblem ten wymaga wprowadźenia oärębnej podstawy p'u*"".; w rozpoľzqdzeniu dlaobiektówinfrastruktury naľciaľskiej, atakŻe określenia párametľów inwesiycji, ttore twalĺnkowałyby planowane przedsięwzięcia
do obowiązku uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach.
(22) Sektoľ infľastruktuľalny. Liczne wątpliwości interpretacyjne Zwlązane z sumowaniem powieĺzchni wskazują napotrzebę dopľecyzowania $ 3 ust. I pkt 50, 52, 53 i 55 rozpoľzqdzenia. Organy właściwe do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, jak i pozwolęnia na budowę, w zrőŻnicowany sposób podchodzą do kwestii ujęcia

dowolności w stosowaniu
co determinuje potrzebę wykluczeniapowyższych regulacji. Ponadto przy ustalaniu tej powierzchni powlÍrno się uwzględniac nietylko powieľzchnię przekształconą w wyniku realizacji przedsięwzi ęcia, ale takżepowieľzchnię przekształconą w celur ealizacji pľzedsięwzięcia (np utwoľzenie na wodzie sztucznej wyspy jako zap|ecza budowy), któĘ organy nadzorubudowlanego nie wliczają aktualnie do powierzchni zabudowy

(23)Sektoľĺnfľastrukturalny.Wobecnychuwarunkowaniachpľawnychwprzywołanejw$3ust. 
1pkt54iw$3ust.l pkt 56 ľozporzqdzenia definicji powierzchni użytkowej wskazány jest rzut ätiěn,, budowlanego z przodu(w pľaktyce

rysunku technicznego rzllt na ľzutnię pionową okľeślany jest mianem rzutu pionowego), natomiast celem przedmiotowejdefinicji jest określenie zasięgu obiektu budowlanegď r'a powier"chni teränu, więi w widoku Z gőry, czyli w rzutnipoziomej.

(24) Sektoľ infľastľuktuľalny. Liczĺe wątpliwości inteľpretacyj ne, dotyczące możliwości zastosow ania wyłączeniaokľeślonego w $ 3 ust. l pkt 59 rozporzqdzenia, w swĺeĺe łtorygo íądo*i.ŕu 
""'t.ó* ururo']n"h p."""nu""on"wyłącznie dla śmiełowców ľatunkowých. nie wymagają uzyskaniu-a"ffi o_,ĺ-dowiskowych uwarunkowaniach,świadczą o potrzebie doprecyzowania pľzedmiotowej ľegulacji."ľľoblem za{stnał,to'ĺ"- w Polsce funkcjonuje jedynie14 centľów uľazowych, i mimo iż zamysłem ustawoäawcý n19 tyło *yłącrćniě z grupy pľzedsięwzięć mogącychpotencjalnie znacząco oddziaływaó na środowisko jedynie tycn ouiełto*, p'""pi. uy1 oa-i".-ie interpľetowany.



administracyjnym, m.in. w wyroku WSA w Waľszawie z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SłWa 1369112 ofaz w
wyroku WSA w Kľakowie z dnia26 marca20|5 r., sygn. akt II SA/Kľ I747ĺI4'

(26) Sektoľ ĺnfľastľuktuľalny. Z dniem 31 grudnia 2014 r. moc obowiązującą utraciło rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia Ż4 |ipca Ż006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nľ 137 poz. 984, z pőźn'
zm.), które w świętle $ 3 ust. 1 pkt 78 ľozpoľzqdzenia waruĺlkowało możliwośó wyłączenia niektórych instalacji do
oczyszczania ścieków z gľqpy przeđsięwzięć mogących potencjalni ę Znacząco oddziaĘwaó na środowisko. W związku z
powyższym, obecnie wszystkie instalacje do oczyszczania ścieków pľzemysłowych, niezaleŻnie od rodzaju substancji
wprowadzanych do wód lub utządzeń, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mimo iż nie
znajduje to merýoryczÍ|ęgo uzasadnienia.

(27) LeśnÍctwo. Zideĺtyfikowany zosÍał problem związany z klasyfikacją prawną skupisk dľzew o
nieposiadających atrybutów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 wrzęśrua l99I r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz.
2lŻ9, z pőźn. zm.), np. powstaĘch spontanicznie na gruntach rolnych. Spowodowało to rozbieżności w stosowaniu
przepisów $ 3 ust. 1 pkt 86 i87 rozporzqdzenia odnoszących się do lasu. Część, oľganów dokonuje kwalifikacji tego typu
zespołów leśnych do grupy przedsięwzięó wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
a częśi stwierdza brak podstaw prawnych do jej wydania.

(28) Pľzemysł spożywczy. obecnię niemal wszystkie pľzedsięwzięcia polegające na budowie browaľów lub słodowni
podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach. Bardzo niski próg ustalony dla tego
rodzaju pľzedsięwzięó, stanowi jedną z barier prawnych w zakľesie rozwoju przemysfu piwowarskiego, w tym
zwłaszcza mikľobrowarőw. Z powyższych względów, a takżę z uwagi na brak merýorycznego uzasadnienia, brak jest
podstaw do utrzymywania w krajowym ustawodawstwie dodatkowych obciążeń dla tego typu przedsięwzięó.
Proponowana zmiana rozporzqdzenia może wpłynąć na poprawę ľozwoju tego sektora przemysfu spożywczego.

i oczekĺwanyefekt
Proponuje się rozwiązanie wymienionych w pkt l oSR problemów w niżej opisany sposób.

A. Dodatkowe ľegulacje mające na celu uszczelnienie systemu ocen oddzĺaływania na śľodowisko.

(1) Rolnĺctwo. Zaostrzęnie kľýerium determinującego o kwalifikacji chowu/hodowli norek do przedsięwzięć mogących
Znacząco oddziaýwać na środowisko - zmiana wartości dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
obniżony zostanie pľóg ilościowy' na podstawie którego đokonywana jest kwalifikacja do pľzedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaĘwaó na środowisko z wartości 210 DJP (84 000 szt.) do 25 DJP (10 000 szt.)' W przypadku
pľzedsięwzięó mogących potencjalnię znacząco oddziaĘwać, na środowisko polegających na chowie lub hodowli norek
zmianie ulegnie krýerium ilościowe, tj. w okĺeślonych uwarunkowaniach lokalizacyjnych (na terenach form ochľony
przyrody lub w otulinach form ochľony przyľody oraz w odległości mniejszej niż 300 m od terenów zabudowanych, w
tym mieszkaniowych' nlrbanizowanych nięzabudowanych, rekľeacyjno-wypoczynkowych) próg zostanie obniżony z
wartości 40 DJP (16 000 szt.) na 2,5 DIP (1 000 szt.), a na pozostałych tęrenach z 60 DJP (24 000 szt.) na 10 DJP (4 000
szt.). Ponadto proponuje się wprowadzió regulację, która uniemożliwi inwestoľom dokonywanie celowego podziału ferm
skutkującego omijaniem proceduľ środowiskowych. Planowany efekt zostanie osiągnięty poprzęZ wskazanie, że chów
lub hodowla norek o obsadzie 1,25 DJP (500 sĺ.) prowadzona w odległości mniejszej niż 300 m od zrealizowanęgo'
ręalizowanego i planowanego przedsięwzięcia, którego obsada jest nie mniejszaniż 1,25 DJP (500 szt.) wymagaó będzie
uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w odniesieniu do pozostĄch zwierząt, których
chów i hodowla będzie prowadzona w odległości mniejszej niż 300 m od zrea|izowanego' realizowanego i planowanego
przedsięwzięcia, o obsadzie nie mniejszej ruŻ20 DJP, próg ten został ustalony na 20 DJP. ZakJada się, że zaostrzetie
kľýerium determinującego o kwaliťrkacji ferm hodowlanych norek będzie najskuteczniejszym rozwíązaĺiem w
kontekście rekomendacji m 189 (2016) Stałego Komitetu Konwencji o ochĺonie gatunków dzikiej flory i fauny
europejskiej oraz ich siedlisk w sprawie kontroli noľki amerykańskiej w Europie przyjętych w dniu 18 listopada Ż016 r.,
w świetle których na|eŻy m.in. zapewnić udział organów ochľony środowiska przy tworzeniu nowych fęrm. Celem
zmian, które mogą byó odebrane przęzbranżę futrzarską jako obciążenie administracyjne, nie jest osłabienie rozwoju tej

braĺŻy, ale zaostrzenie, obecnie niewystarczającej, kontroli organów ochrony środowiska nad pľocesem inwestycyjnym,
w celu zapewnienia na wczesnym etapie minimalnych standardów jakości środowiska związanych Z tego typu hodowlą.
Proponowane zmiany dotyczą kwalifikacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwaó na środowisko, lecz nie
wpľowadzają ľegulacji prawnych dotyczących ograniczenia uciążliwości odorowej. Projektowane regulacje nie stanowią
innych wymagań' |ecz dotyczą zagadnień komplementamych względem odľębnie pľzygotowywanego projektu
ľozwiązan w celu uszczelnienia kontľoli Państwa nadrea|izacją tego typu inwestycji. W konsekwencji kwalifikacja tego
rodzaju przedsięwzięi do pľzedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na Środowisko będzie oparta na kryterium
ilościowo-przestrzerrlym, pod warunkiem, Że nie będą istnieó inne pľzeciwwskazania prawne (wynikające m.in. z
uciążliwości odoľowej) do realizacji inwestycji w związku z jej lokalizacją.

(2) Gospodaľka odpadamĺ. Ujęcie w grupie pľzedsięwzięó mogących zawszę Znacząco oddziaýwaó na Środowisko,

oprőcz składowisk odpadów irmych niŻ niebezpieczne, również innych instalacji dg przetwaľzania odpadów



spełniających wskazane w przęprsle kryteĺia ilościowe'czyli mogące pľzyJmowac odpady w ilościnle mrueJ szel n7z 1 0
ton na dobę lub o całkowitej pojemności rue mnleJ szeJ mz 25 000 ton. w eťekcie obligatoryjnym elementem
postępowania w sprawle wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycj będzie ocena
oddziaýwania na środowisko.

(3) Gospodaľka odpadami. Ujęcie, poprzez modyťrkację $
mogących potęncjalnie znaaząco oddziaływać, na środowisko

3 ust. 1 pkt 81 rozporzqdzenia, w grupie inwestycji

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne' któľe wymagają uzyskania zezwo|ęnia na zbieranie odpadów oraz
wpľowadzenie literalne go wyłączeniaz regalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych' W efekcie' nawczesnym etapie procesu inwestycyjnego' organy ochľony śľodowiska przeprowadzą analizę m.in. pod kątem
pľzedostawania się substancj i niebezpiecznych do środowiska,występowania poważnych zagrożen epidemiolog icznych
czy sanitamych.

(4) Gospodaľka odpadami. Wprowadzęnie regulacji do rozporzqdzenia, w świetlęktóľej wydobywanie odpadów ze
a takŻe rekultywacja zwałowiska

odpadów wymagać będzie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oczekiwanym efektem
rekomendowanej zmiany jest wzmocnienie kontroli organów ochľony środowiska i inspekcji sanitarnej
(5) Gospodaľka od padami. Wprow adzęnie do katalogu pľzedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaĘw ać, naśrodowisko regulacji, w świetle której
w}'robisk, w sposób okľeślony w rozporządzeniu Ministra Srodowiska wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2Ol8 r. poz. 992, z pőźn. zm.) wymagaó będzie uzyskania decyzji ośľodowiskowych uwarunkowaniach. W efekcie na wczesnym etapie procesu rnwestycyjnego zapewniona zostanie
mo żliwo ść pr zepr ow adzeĺiaoceny skutków środowiskowych wynikaj ących z prowadzenia ww. działań.
(ó) Wsrystkie sektory. Wpľowadzenie norTny' która stanowió będzie podstawę prawną do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach - obecnienieosiągających kryteriów ilościowych okľeślonychw $ 3 ust. I rozporzqdzenia _ która dopľowadzi do osiągnięciapľogów określonych w $ 2 ust. 1. W konsekwencji kwaliťrkacja dokonana zostanie na podstawie norÍny prawnej, a nie woparciu o interpretację.

(7) Wsrystkie sektory. Wpľowadzenie pľzepisu pozwalającego na kwalifikację przedsięwzięó polegających na drugiej ikolejnych podprogowych modyfikacjach, któľe osobno nie osiągają progów *.Lu"urryôľ' \Ł $'3 ,łt." í írrpoľzqdzenia,lecz po zsumowaniu takie progi osiągną. Przepis -u "upobi"gać- 
niekontrolowanej, wielokľotnej ľozbudowieprzedsięwzięcia.

B' Tľansporycja Dyľektrvy Paľlamentu Euľopejskĺego i Rady 2011/g2NE z dnia 13 gľudnĺa 2011 r. w sprawieoceny skutków wywieranych pľzez niektóre przedsięwžíęcia publiczne i píywatne no śroĺIowisko(Dz'U'UE'L'2012.26.I ze zm.) - dalej Dyľektywa zoilĺgzrun, w-związĹu z wyľokiem Ťrynunału SpľawiedlĺwościUnii Euľopejskiej z dnia 31 maja 2018 r. (spľawa C-526lt6).
(8)Pľzemysłrvydobywcry.Wpľowadzenieprzepisu,wświetlektórego
fupkqwegowykonywanemetodąotworówwi"'tniczychogłębokoś"i"*ffizostarieza
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaĘwać, na środowisko. Aktualnie próg ten, poza stľefą ochronyujęó, obszarami ochľoĺľrymi zbiomików wód śródiądowych i formami ochľony przyrody, wynosi 5000 m.Wprowadzenie przedmiotowej regulacji stanowió będzie wykonanie wyroku ľrybůnaĺu śp.u*í"ĺĺ*os"i UniiEuľopejskiej zdnia 31 maja 20l8 r. w spľawie C-526lI6 Komisja Europejska pľzeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
C' Redukcja obciążeń nĺeuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na śľodowisko.
(9) Pľzemysł eneľgeĘczny. Wyłączenie stącji elektroeneľeetyqznyqh z grupy pľzedsięwzięó wymagających uzyskaniadecyz|i o śľodowiskowych uwarunkowaniach p.""" 

''i*Ję"ĺ"-ĺ"t' 
ilý .ňt i;Ŕ 6 iar$ 3 ust. l pkt 7 rozporzqdzenia.W efekcie w trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającégo zarów.no'ao trrao*y jak i przebudowy lub rozbudowy tychobiektów nie będzie zachodziła pőtuéau uzyskaniď 

"dečyzji 
o środowisko*yĹh u'u-nkowaniach, co bezpośređnioskutkowaó będzie zmniejszeniem obciążeń podmiotów plaňujących realizacjęi''*.rty";i w tym obszarze.

(10) Pľzemysł energetyczny. Wyłączęnię z gĺ:lpy pľzedsięwzięó uznanych za mogące zawsze znaczącooddziaýwaó naśrodowisko uľzadzeń do przeładunku, które o!9cnie ujęte są *'$ ? ust. l pkt zz íi)porrqdrenia. Projektowana zmiana,Za spÍawą braku obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych.,*uńrrko*aniach, pnyczyni się do usprawnieniaprocesu pozyskania niezbędnych zezwolleń.'Celem wykluczánia wątpliwości inteľpretacyjnych dokonano zmianredakcyjnych w przepisie. oczekiwanym efektem rekońendowanej ,*íuny jest zapewnienie jednolitego stosowanieprawa.

(I I) Sektoľ nfľastľuktuľalny Dostosowanie progu wskazanego w $ 2 ust. pkt 40 rozpoľzqdzenia, okľeślonegoaktualnie na pozrom nle mrueJ szy mz 00 000 RLM, do kryterium ustanowionego Dyrektywie 20
I 5 RLM. Przyj

w I 1 I92NEwynoszącego ęcle tego tozw|ąZann spowoduj e, ZE instalacje do oczyszczania ścieków pľzewidziane
Ido o nle

0 000
ilz 00 000 nre mz 50 000 mieszkańców obecnie



przedsięwzięciami mogącymi zavrczę
potencjalnie znacząco oddziaływac
wymagana, natomiast zmianie ulegnie

znacząco oddziaływać na środowisko stanowić będą przedsięwzięcia mogącę
na śľodowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie nadal
tryb prowadzonego postępowania.

(12) Produkcja ĺ pľzetwarzanie metali. Wykľeślenie z $ 3 ust. 1 pkt 19 rozporzqdzenia instalacji do naprawy sprzętu
kolejowego. W efękcie zamięrzenia inwestycyjne związane zarówno zrealizicjąiut ĺ p.'"ú,'ao*ąĺ-"ur'ó-ą i"siatac.;i
do napľawy sprzętu kolejowego będą zwolnionę z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowycľruwarunkowaniach.

(13) Pľzemysł mineľalny. Usunięcie z $ 3 ust. 1 pkl 26 rozporzqdzenta instalacji do produkcji wyľobów ze szkła i
uznanię jedynie instalacji do pľodukcji szkła, w tym włókna szklanego, za przedsiĘwzięciě mogące potencjalnie
Znacząco oddziaĘwać na środowisko. Projektowana zmiana, za sprawą braku obowiązl<l, uzyśtaniá decýzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do produkcji wyľobów ze szl<ł'a, przyczyni się do usprawnienia pioóesu
pozyskania niezbędnych zezw o|en inwestycyjnych.

(14) Przemysł chemĺczny / pľzemysł gumorvy. Usunięcie z $ 3 ust. 1 pkt 31 rozporzqdzenia insta|acji do przętvłarzania
produłÍów na bazie elastomęrów. W efekcie zamierzęnia inwestycyjne związane zarówno z realizacją jak i
pľzebudową/rozbuđową tego rodzaju instalacji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o środowiiĹowych
uwarunkowaniach.

(15)Pľzemysł energeĘczny. Modyfikacja $ 3 ust. 1 pkt 35 rozporzqdzeniapolegająca na literalnymwyłączeniu stacji
paliw gazu sprężonego z grupy pľzedsięwzięć mogących potencjalnię znacząco oddziaływać na środowisko. W ęfękcie
w trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającego zarőwno do budowy jak i przebuđowy/ľozbudowy tych obiekĺów nie
będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośrednio śkutkowaó będzie
zmniej szeni em obciążeń podmiotów planujących realizację stacji paliw CNG.
(ló) Pľzemysł spożywcry. Wyłączenię z grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaĘwaé na
środowisko zakładów przetwarzających alkohol ętylowy, a takŻe wýwarzających napoje alkoholowe, oraz
wprowadzenie progu ilościowego (wydajnośó 100 hl/rok)' na podstawie którego dokonywana będzie kwalifikacja
gorzelni do obowiązku uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach. oczekiwanym efektem
rekomendowanej zmiany jest zliberalizowanie przepisów polegające na wykluczeniu z grupy przedsięwzięó mogących
potencjalnie zruacząco oddziaýwaó na środowisko inwestycji prowadzonych na małą skalę i pozostających bez wpýwu
na środowisko.

(17) Pľodukcja ĺ przetwaľzanie metali / pľzemysł mineľalny / pľzemysł dľzewny. Wykluczenie z listy przedsięwzięć
mogących potencjalnie Znacząco oddziaływać, na środowisko: instalacji do pľodukcji kotłów. zbiorników. kadzi lub
irnych pojemników z blach. instalacji do orodukcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę, tartaków i stolarni
posiadających instalacje do impľegnacji dľewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niŻ 10 000 m3 drewna na
rok,poprzeznieuwzględnieniewprojekcieľozporzqdzenia$3ust.1pkt15,$3ust.1pkt2Ioraz$3ust.1pkt48.

D. Zmĺany polegające na dopľecyzowanĺu i usunĺęciu wątplĺwości pľawnych w odnĺesieniu do funkcjonujących
ľegulacji rozpoľzqdzenia.

(18) Gospodaľka odpadami. Dostosowanie brzmienia $ 2 ust. 1 pkt 45 lit. a ľozporzqdzenia ďo stanu prawnego
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. poprzez wskazanie, iŻ ptzepis dotyczy zal<ładőw przetwarzania
zdefiniowanychw aľt. 4plď.ŻŻ ustawy zdnia 10 września 2OI5 r. o zuĄĘm spľzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1466, z pőźn. zm.), w których następować będzie demontaż obejmujący usunięcie ze nłżtýego sprzętu
niebezpíecznych: substancji, mieszanin i części składowych.

(19) Pľzemysł rvydobywcry. Wprowadzenie do grupy przedsięwzięó mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, na
środowisko przepisu, w świetle którego wydobvwanie w celach eospodarczych kruszyw ze śródlądowych wód
powieľzchniowych oraz z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikowaó się będzie do pľzedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaýwaó na środowisko. W efekcie zapewnione zostanie jednolite stosowanie
prawa pÍzęz organy uczestniczące w pľocesie wydawanía zezwolęń inwestycyjnych.

(20)PľzemysłeneľgeĘczny/gospodaľkaodpadamĺ.Usunięciez$3ust. 1pkt45i$3ust. 1pkt80rozporzqdzenia
odwołania đo ustawy Pľawo eneľgetyczne i wprowadzenie przywołania do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źľódłąch eneľgii (Dz. U. z Ż0I8 ľ. poz. 2389, z pőźn. zm.) definiującęj ..bioeaz rolniczy''. W efekcie
możliwe będzie określenie inwestycji, kÍóre pľzy niespełnieniu kľyterium ilościowego odnoszącego się do mocy
elektrycznej, wyłączone będą z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, w
zakresie $ 3 ust. 1 pkt 80 ľozporzqdzenia wprowadzęnie terminologii zgodnej z ustawą z dnia 14 gľudnia 2OI2 r. o
odpadach tj. zastąpienie sformułowania: instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania terminem: instalacie do
przetwarzania. w rozumieniu aľt. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach.

(21) TurysĘka i rvypoczynek Wprowadzenie pľogu ilościowego (powierzchnia terenu pÍzeznaczonego do
przekształcenia) oraz kryterium lokalizacyjnego odnoszącego się do umiejscowienia obiektów na obszaľach cernych
przyrođniczo, poza tymi obszarami oraz względem już istniejącej infrastruktury narciarskiej, na podstawie których

do mo



Przedmiotowe ľozporzqdzenrc stanowi uszczegółowienie przeplsow ktaj owych transponujących pkt 1 J 1 7 załączn1ka I
otaz pkr 1 lir. g, pkr 2 lit. d, pkt 7 lit. d, pkt 9 ) pkr 1 I lit. b-c I pkt 1 2 lit załącznikail Dyľektywy 20 l9ŻNE. W
zakresie transpozycj powyższych przeplsow przeanalizowano rozwląZanla prawne zastosowane w Austrii, Wielkiej

na środowisko. Uszczegółowienie przepisu poptzez wpľowadzenie definicji obszaru naľciarskiego' w rozumieniu której
jest to teren zajęty lub pľzekształcony na potrzeby realizacji i funkcjonowania tras zjazdowych, kolei linowych oraz
infrastruktury im towarzyszącej. obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaistnieje, gdy na
formach ochľony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt l-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z Ż0I8 r. poz. 1614, z poźn. zm.),lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w aľt. 6 ust.
1 pkt 1-3 tej ustawy, rea|izowaĺybędzie obszar narciarski o powierzchni 5 ha lub o powierzchni 2,5 ha pod warunkiem,
że będzie on planowany do rea|izacji w odległości mniejszej niż 500 m względem już istniejących obszaľów
narciarskich. Inwestycje lokalizowane na pozostaĘch obszarach wymagać będą decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w sýuacji gdy powierzchnia będzie nie mniejsza niż l0 ha lub nie mniejsza níŻ 5 ha pod warunkiem,
Że będzie ona planowana do realizacji w odległości mniejszej niż 500 m względem juŻ istniejących obszarów
narciarskich ' Zakłada się ujęcie torów bobslejowych i skoczni narciaľskich w odľębnym punkcie oraz wykľeślenie z listy
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaĘwaé na środowisko wyciągów do narciarstwa wodnego.
Ponadto, celęm uniknięcia rozbieŹności interpretacyjnych, zasadnym jest doprecyzowanie brzmienia $ 3 ust. 1 pkt 63
rozporzqdzenia poprzez literalne wskazanie, iŻ regslacja ta nie dotyczy kolei linowych realizowanych na obszarach
narciarskich. Zaproponowane rozwiązanla ptzyczynią się do ľozwoju sęktora turystyki w Polsce, a takŻe stanowió będą
ułatwienie dla podmiotów gospodarczych poprzez uspľawnieđe procesu pozyskania niezbędnych zezwolen, bowiem
obowiązek uzyskania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach będzie dotyczył jedynie inwestycji osiągających
okľęślone niniej szą regulacją progi.

(22) Sektoľ infľastruktuľalny. Doprecyzowanie przywołanej w $ 3 ust. l pkt 50, 52, 53 i 55 rozporzqdzenia đefinicji
powierzchni zabudowv polegające na wskazaníu, że w bilansie powieľzchnipoza powierzchníąprzekształconą należy
również uwzględniać tymczasowe przekształcenie terenu dokonane w cęlu realizacji przedsięwzięcia. oczekiwanym
efektem rekomendowanej zmlany jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienie jednolitego
stosowanie prawa.

(23)Sektoľĺnfľastľuktuľalny.Modyfikacjaprzywołanejw$3ust. 1pkt54iw$3ust. 1pkt56rozporzqdzenia
deťrnicji powierzchni użytkowej polegająca na usunięciu sformułowania ,;zllt pionowy" i wprowadzeniu okľeślenia
,,rzut poziomy". Zal<Łada się, że wprowadzenie nomenklatury stosowanej przez projektantów wyeliminuje ewentualne
wątpliwości interpretacyj ne.

(24) Sektoľ infľastľuktuľalny. Doprecyzowanie $ 3 ust. l pkt 59 rozpoľzqdzenia poprzez wskazanie, że wszystkie
szpitalne lądowiska dla śmigłowców ratunkow}'ch wyłączone są z katalogu przedsięwzięó mogących potencjalnie
znacząco oddziaływac na środowisko' oczekiwanym efektem ľekomendowanej zmiany jest wykluczenie wątpliwości
interpretacyjnych.

(25)Sektoľinfrastľuktuľalny.Wydzieleniezprzepisu$3ust. 1pkt65-wosobnypunkt-kanalizacjiwód.Wefekcie
wyeliminowane zostaną ľozbieżności interpretacyj ne.

(26) Sektoľ infľastľuktuľalny. Dostosowaníe bľzmienia $ 3 ust. l pkt 78 rozporzqdzenia đo obecnego stanu prawnego,
popruez przywołanie w tym przepisie podstawy prawnej do wydania aktu wykonawczęgo, tj. art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 ľ. poz.2268, zpőżn. zm.). W rezultacie możliwę będzie wykluczenie
z katalogu przedsięwzięó wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. które nie
powoduią wprowadzenia do wód lub urządzeń substanc-ii szczególnie szkodliwych.

(27) Leśnĺctwo. Ujęcie w jednym pľzepisie przedsięwzięó polegających na zmianie lasu lub nieużytku na użytek rolny
lub na wylesieniu, które obecnie są wskazane w $ 3 ust. 1 pkt 86 i 87 rozpoľzqdzenia oraz uszczegółowienie
nowoutworzonego przepisu popÍZęZ ujęcie w regulacji gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytego
roślirľrością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i kľzewami oľaz runem leśnym. Rekomendowana zmiana zapewni
j ednolite stosowanie pľawa.

(28) Pľzemysł spoĄrwczy. Zmiana progu ilościowego, na podstawie któľego dokonywana będzie kwalifikacja do
obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 50 ton na rok dla browami na 50 000 hl na rok
natomiast dla słodowni na 50 000 ton na rok. oczekiwanym efektem rekomendowanej zmiany jest zlibeľalizowanie
pľzepisów polegające na wykluczeniu z grupy przedsięwzięó wymagających uzyskania decyzjí o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji prowadzonych na małą skalę i pozostającychbęzwpĘwu na środowisko.

Poza tym projekt przewiduje wprowadzenię zmian redakcyjnych zapewniających jednolite stosowanie prawa
w zakĺesie regulacjí odnoszących się do przesyłu, magazynowania i dystrybucji ľopy naftowej' produktów naftowych,
substancji lub mieszanin, wydobywania gazu i ropy naftowej, portów i przystani, przet:warzania odpadów, w tym
nŻýych baterii lub akumulatorów. Modyfikacje nie dotyczą kwestii merýorycznych.



W stosunku do zagadnień 9, 10,
projektu jest ich zniesienieprzy

12,,13, Í4 i l7 nie przedstawiono ľozwiązań przyjętych w ww. kľajach, ponieważ celem
zachowaniu poprawnej transpozycji postanowień Dyrektywy Ż0I1D2NE Proponowane

zmiany nie spowodują braku tľanspozycji przepisów krajowych z załącznikami Dyľektywy ZOIIDŻNE.
Nię odniesiono się również do zagadnień 18' 19, 20r 22, Ż3,24, Ż5,,26,27, bowiem przepisy ich dotyczące nie ulegają
merytorycznej zmianie, bądź zmiana ta nie powoduje zawężenia lub rozszerzenia obowiąnljących w tym zakĺesie
przepisów.
Przęanalizowano uregulowania pľawne w odniesięniu do następujących zagadnieŕr
(1) w odniesieniu do chowu i hodowli zwierząt ww. państwa zastosowĄ następujące kryteria kwalifikacyjne:
a) w Austrii ocenę oddziaływania na środowisko prowadzi się obligatoryjnie dla:
- 48 000 stanowisk dla kuľ niosek, młodych kur, rodziców brojleľów lub indyków,
- 65 000 stanowisk dla brojlerów,
- 2500 stanowisk dla świń,
- 700 stanowisk dla macior;
Do grupy przedsięwzięó wymagających badania zasadności przeprowadzenia oceny oddziaýwania na środowisko
(screening), zaliczają się inne niż ww. o ile zlokalizowane są w obszarach chľonionychorazich obsada jest większa niż:
- 40 000 stanowisk dla kur niosek, młodych kur, rodziców brojleľów lub indyków,
- 42 500 stanowisk dla bĄleľów,
- 1400 stanowisk dla świń'
- 450 stanowisk dla macior.
Ponadto, hodowla zwierząÍ na futra jest zakazana od 2004 ľ.
b) na Słowacji ocena oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna dla:
- 2 000 stanowisk dla świń (powyżej 30 kg) lub 750 stanowisk dla macior,
- 85 000 stanowisk dla brojlerów lub 40 000 stanowisk dla kur;
Dodatkowo w grupie przedsięwzięć, dla których ocena oddziaĘwania na śľodowisko jest przepľowadzaĺa fakultatywnie,
zostały ujęte ogółem ,,zwierzęta gospodaľskie'', których produkcja wynosi więcej niż 100 DJP (1 DJP:500 kg).
Postanowienia ustawy, w której zamieszczoĺe zostaĘ reguĘące pľawne z zatłesu ocen oddziaływania na środowisko
nie precyzują ani nie konkľetyzują grupy zwierząt gospodarskich objętych ww. noľÍną' Niemniej z analizy
pľawodawstwa słowackiego wynika, że norki uznane są za zwierzęta gospodarskie.
Natomiast ocena oddziaýwania na środowisko jest fakultatywna dla:
- nie mniej Í11żŻ00 stanowisk dla świń (powyżej 30 kg) i nie więcej n1ż2000 stanowisk oraz d|a nie więcej ruż750
stanowisk dla macior,
- nie mniej ruż 55 000 stanowisk dla bľojlerów i nie więcej niż 85 000,
- nie mniej niż25 000 stanowisk dla kuľ i nie więcej niż 40 000.
c) w Wielkiej Brýanii _ przepisy zostaĘ przetransponowane liteľalnie _ odnoszą się do tych samych gatunków oraz
wartości pľzywołanych w pkt 77 załącznika I Dyrektywy 201L192NE. Fakultatywna ocena oddziaływania na
środowisko przeprowadzana jest dla instalacji do intensywnej hodowli zwieruąt niespełniających kryteriów wskazanych
w pkt 17 załącznlka I Dyrektywy ŻoIIlgŻNE, o ile powierzchnia przekľacza 5OO m2. Ponadto hodowla zwierzątna futľa
jest zakazana od 2000 r.
Dodatkowo ujęcie w rozporzqdzeniu inrrych gatunków zwierząt niż te wskazane w Dyrektywie Ż}IIDŻNE (brojlery,
kury, świnie i maciory) jest zgodne ze stanowiskiem KE, wyrażonym w dokumencie z 2075 r. pn. ,,Interpretacja
definicji niektórych kategorii pľzedsięwzięć z załqczników I i II do Dyľektywy 2011/92/EU", w świetle którego zuwagi
na szeroki zakľes i rozlegly cel Dyľektywy 20lIl92NE, zakľes pkt 1 lit. e załącznika II nie powinien byó ograniczony
wyłącznie do zwierząt wymienionych w pkt 77 załącznikaI,tj.trzody chlewnej i drobiu.
(2) W odniesieniu do urządzen do unieszkodliwiania odpadów, innych niż wymienione w pkt 9 załącznika I do
Dyľektywy 20Ill92NE (unieszkodliwianie termiczne, obľóbka chemiczna i składowiska odpadów niebezpiecznych)'
ww. pań stwa zasto sowały następuj ące kryteria kwalifikacj i :

a) w Austrii obligatoryjna ocena oddziaýwania na środowisko obejmuje:
- składowiska odpadów komunalnych lub pozostałe składowiska odpadów o łącznej pojemności 500 000 m3 lub
większej,
- podziemne składowisko odpadów innych niżniebezpięczne o łącznej pojemności 500 000 rrť lub większej'
- irľre instalacje sfużące do obróbki odpadów irľrych niż niebezpieczĺe (obróbka termiczna, chemiczna, ťlzyczna,
bíologiczna, mechaniczno-biologiczna) o całkowitej pojemności 35 000 toďľok lub 100 toďdzień lub więcej,
zwyłączeniem instalacji sfużących wyłącznie do mechanicznego recyklingu lub mechanicznego sortowania;
b) na Słowacji obligatoryjna ocena pľowadzona jest dla instalacji do składowania odpadów innych ruŻ niebezpieczne
o pojemności nie mniej szej niŻ250 000 m3;
c) w Wielkiej Brytanii obligatoryjna ocena prowadzona jest dla przeđsięwzięć wymienionych w pkt 9 załącznlka I
Dyľektywy 20I1192NE - instalacji do unieszkodliwiania termicznego i obróbki chemicznej odpadów niebezpiecznych
oľaz instalacji do unieszkodliwiania termicznego i obróbki chemicznej odpadów iĺľrych niŽ odpady niebezpieczne
o pojemnościprzekłaczającej 100 000 toď dzięŕl
(3) (4) (5) w ww. państwach członkowskich zbieranlę odpadów innych ĺt1rżzłom, wydobywanie odpadów ze zwałowiska
odpadów oraz obięktu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także rekultywacja zwałowiska odpadów,



wypełnianie terenów niekorzystnie przekszÍaŁconych, w tym wypełnianie wyrobisk, nie zostaĘ ujęte w grupie
przedsięwzięó wynagających analizy pod kątem ich wpýwu na środowisko.
(6) Żadne Z ww' państw członkowskich nie wprowadziło regulacji, w świetle któĘ ocena oddziaływania na środowisko
jest obligatoryjnie przeprowadzana w związku z rozbudową/przebudowýmontażem przedsięwzięcia niewymienionego
ani w załącznílłl I ani w II, któľe po zsumowaniu charakterystycznych parametrów z istniejącym pľzedsięwzięciem
osiągnie progi okľeślonę dla grupy przedsięwzięó wymagających obligatoryjnej oceny, o których mowa w załącznilłlI.
(7) We wspomnianych na wstępie państwach członkowskich brak jest regulacji w zakręsie sumowania wielkości
kolejnych rozbudów przedsięwzięcia, w sýuacji, gdy osobno każda z tych modyfikacji nie będzie osiągała progów
określonych w rozporzqdzeniu.
(8) w odniesięniu do głębokich wierceń ww. państwa zastosowĄ następujące progi i kryteria:
a) w Austrii szczelinowanie hydrau|iczne formacji skalnych w niekonwęncjonalnych zŁoŻach ropy naftowej lub gazu
ziemnego wymaga obligatoryjnej oceny oddziaĘwania na śľodowisko. Fakultatywnej ocenie podlegają głębokie
wiercenia na głębokości od 1000 m na obszaľach podlegających ochronie.
b) na Słowacji ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest fakultatywnie dla wieľceń o głębokości od 600 m.
Wyszczegőlniono przy tym odrębne parametry dla wierceń geotermicznych - do 500 m _ oÍaz wierceń w celu
zaopatrzelia w wodę - od 300 m. obligatoryjnie ocena oddziaĘwania na środowisko prowadzona jest dla wierceń
geotermicznych od 500 m oraz wierceń w celu składowania odpadów ľadioaktywnych (bez wskazanej głębokości
wiercenia).
c) w Wielkiej Brytanii głębokie więrcenia zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia podlegające fakultatywnie
ocęnie oddziaĘwania na środowisko. ogólnym kryterium do fakultatywnej oceny jest obszar podejmowanych prac -
powyżej 1 ha. Dodatkowo wiercenia geotermiczne oraz wieľcenia w cęlu składowania odpadów radioaktywnych
podlegają fakultatywnej ocenie jeśli planowane są w odległości 100 m od zbiomików wodnych.
(11) oczyszczalnie ścieków o pojemności powyżej l50 000 RLM obligatoryjnie podlegają ocenie oddziaýwania na
środowisko w Austrii i Wielkíej Brytanii. Na Słowacji ocenę tę przeprowadza się dla oczyszcza|ni ścieków o pojemności
powyżej l00 000 RLM.
(15) w żadnym z aĺaIizowanych państw członkowskich stacje paliw gazu sprężonego nie zostaĘ ujęte w grupie
inwestycj i podlegaj ących ocenie oddziaýwania na śľodowisko.
16) Gorzelnie zostĄ uznane za przedsięwzięcia mogące zawszę znacząco oddziaĘwaó na śľodowisko na Słowacji,
gdzie ustalono pľóg wynoszący 10 000 ton surowca na ľok. W Czechach gorzenie o wydajności co najmniej 100 0oo h|
produktu na ľok zostaĘ uznane za przedsięwzięciamogące potencjalnie znacząco oddziaýwać na śľodowisko' W Austrii
i Wielkiej Bľýanii gorzelnie nie zostĄ objęte pľoceduľą oceny oddziaływania na środowisko.
(21) w zakresie obiektów do uprawiania sportów ww. państwa zastosowĄ następujące progi i kryteria:
a) w Austrii do grupy przedsięwzięć wymagających obligatoryjnie pľzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
kwalifikuje się:
- ľozwőj nowych obszarów naľciarskich na lodowcach lub zmiana (ľozbudowa) istniejących, jeŻeli jest to związane
zużýkowaniem gľuntów pod nowe tľasy lub kolejki linowe,
- rozwőj obszaľów narciarskich popÍzez budowę kolejek liniowych sfużących do transpoľtu osób lub wyciągów
narciarskich lub tľas narciaľskich, jeśli powieľzcbnia teľęnu podlegająca modyfikacji ze wzg|ędu na budowę nowych tľas
lub linii przebiegu kolei wynosi 20 ha lub więcej.
Do gĺupy przedsięwzięó wymagających badania zasadności przepľowadzenia oceny oddziaĘwania na śľodowisko
(screening), za|icza się rozwój obszarów naľciarskich zwíązany z budową kolejek liniowych ďuzących do tľanspoľtu
osób, wyciągów naľciarskich lub tras naľciarskich na obszaľach chľonionych, jeśli powierzcllnia terenu podlegająca
modyfikacji zewzg|ędu na buđowę tľas lub linii przebiegu kolei wynosi 10 ha lub więcej;
b) na Słowacji ocena oddziaýwania na środowisko pľowadzona jest fakultatywnie dla tras i wyciągów narciaľskich,
skoczni oraz infľastruktury towar zy szącej zlokalizowanych:
- na obszaľach objętych formami ochľony przyrody,
'poza terenem zabuđowanym o powierzchni zabudowy nie mniejszej ĺ:1LżO,S ha,
- na obszarach zabudowanych o powierzchni zabudowy nie mniejszej rużIha;
c) w Wielkiej Brýanií ocena oddziaĘwania na środowisko pľowadzona jest fakultatywnię dla tras narciaľskich,
wyciągów narciarskich, kolejek linowych oraz towatzyszącej infrastruktury, gdy obszar ľobót przekľacza l ha lub
wysokośó każdego budynku lub innej konstrukcji przekłacza 15 metrów.
(28) w odniesieniu do browaľów i słodowni w wymienionych na wstępie państwach zostaĘ określone następujące progi
i krýeńa:
a) w Wielkiej Brytanii ocena pľZeprcwadzana jest fakultatywnie dla zak<łaďőw o powierzchni przeęaczającej l ha;
b) na Słowacji ocena pľzeprowadzana jest fakultatywnie dla wszystkich browarów i słodowni (brak progu);
c) w Austrii browary podlegają fakultatywnej ocenie oddziaĘwania na śľodowisko:
- pÍZy wydajności 75 000 t/rok w przypadku zakładőw z\okalizowanych na teľenach obszarów objętych formami

ochľony przyrody;
- ptzy wydajności 100 000 t/ľok na pozostĄch terenach;
d) w Czechach podlegaj ą fakultatywnej
a słodownie

bľowary
50 000 t/ľok.

ocerue oddziaýwania na środowiskoprzy wydajności 200 000 hVrok,



Grupa Wielkośó Żródło danych oddziaływanie
Wójtowie, burmistrzowie,
pľezydenci miast

2477 RejestrTERYT,
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(9o 10' lŻ, 13, 14, 15, |6, 17,
2t,26,28) prowadzenie
mniej szej, liczby po stępowań
w spľawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
(|,Ż,,3,4,5,6,7,8)
prowadzenie większej liczby
postępowań w sprawie
wydania decyzji o
śľodowiskowych
uwarunkowaniach. Pozostałe
bez wpĘwu.
Przewiduje się, że w ogólnym
rozrachunku Liczba
prowadzonych postępowań w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach może ulęc
zmniejszeniu, co pozwoli na
efektywniej s ze ich zakonczenie
(wzrost efekĺywności w
zakresie dotrzymywania
terminów ustawowych pľzy
zachowaniu wysokiego stopnia
weryfikaci i merytorycznei ).

Generalny Dyrektor
ochľony Środowiska

zasoby własne (90 10, 12, !3, 14, 15, 16, 17,
2I,Ż6,28) koordynacja
mniejszej liczby postępowań w
sprawie transgľanicznego
oddziaýwania na środowisko.
(I,Ż,3,4,5' 6,7,8)
koordynacj a większej |iczby
postępowań w spľawie
transgranícznego
oddziaĘwania na środowisko.
Pozostałe bez wpĘwu'
Przewiduje síę, że w ogólnym
rozrachunku liczba
prowadzonych postępowań w
spľawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach moŹe ulec
zmniejszeniu, co pozwoli na
efektywniej s zę ich zakonczeĺie
(wzľost efektywności w
zakľesie dotľzymywania
terminów ustawowych przy
zachowaniu wysokiego stopnia
weryfikaci i męrytorycznei ).
(9o 10' 12' ĺ3, |4, 15' 16, |7'
2I, Ż6, 28) prowadz enlęl udział
w mniejszej liczbie
postępowań w sprawie
wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
(l,Ż,,3,4,5,6'7,8\
prowadzenie/udział w

l6 zasoby własneRegionalni dyrektorzy
ochľony środowiska



(9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
2l, Ż6, Ż8) udział w mniej szej
liczbię postępowań w sprawie
wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
(1, 2, 3' 4, 5, 6, 7, 8) udział w
większej |iczbie postępowań w
sprawie wydania decyzji o
śľodowiskowych
uwarunkowaniach. Pozostałe
bez wpýwu.
Przewiduje się, że w ogólnym
rozľachunku liczba
prowadzonych postępowań w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach może ulec

http.'lll<zgw.gov.pl11Dyľektoľzy Regionalnych
Zaruądőw Gospodaľki
Wodnej

(9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
2|,, 26, Ż8) udzíał w mniej szej
liczbie postępowań w sprawie
wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
(l, 2, 3, 4, s, 6,7, 8) udział w
większej liczbię postępowań w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach. Pozostałę
bez wpýwu.
Pľzewiduje się, że w ogólnym
rozľachunku liczba
prowadzonych postępowań w
spľawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach może ulec
zmniejszeniu, co pozwoli na
efektywniej s ze ich zakonczeĺię
(wzrost efektywności w
zakľesie dotr4mywania
terminów ustawowych przy
zachowaniu wysokiego stopnia
weryfikacj i meýorycznej).

zasoby własne344oľgany Państwowej
Inspekcji Sanitamej

większej liczbie postępowań w
sprawie wydania decyzji o
śľodowiskowych
uwarunkowaniach. Pozostałe
bez wpĘ'*'rr.
Przewiduje się, Że w ogólnym
rozrachunku liczba
prowadzonych postępowań w
spľawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach może ulec
zmniejszeniu, co pozwoli na
efektywniej s ze ich zakoŕrczelię
(wzrost efektywności w
zakresie dotrzymywania
terminów ustawowych przy
zachowaniu wysokiego stopnia
weryfikaci i merytorycznei ).



zmniejszeniu, co pozwoli na
efektywniej s zę ich zakoÍlczęĺie
(wzrost efektywności w
zakľesie doftzymywarua
terminów ustawowych przy
zachowaniu wysokiego stopnia
weryfikaci i merytorycznei ).

Marszałkowie woj ewództw 16 GUS Bez wpływu przy wydawaniu
đecy zjí o śľodowiskowych
uwarunkowaniach.
Wpły' pośredni nviązany jest
ze zmianą właściwości
rzeczowej określonej w art.378
ust.2austawy zđrua27
kwietnia
2001 ľ. Prawo ochľony
śľodowiska (Dz.U. z20I8 r.,
poz.799 zezm.).

Starostowie 3I4 (Ż0I7 r.) GUS Bez wpływu przy wydawaniu
decy zjí o śľodowiskowych
uwarunkowaniach.
Wpływ pośredni zlxtiązany jest
zezmianą właściwości
ĺzeczowej określonej w art.378
ust. 1ustawyzđnia27
kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z
2018 r., poz.799 zezm.\.

Publiczne (PSE S.A., Gaz-
System S.A., PGNiG S.A. i
in.) i prywatnepodmioty
ľealizuj ące przedsięwzięcia
wymienione w pĄekcie
ľozporzqdzenia

Każdy podmiot chcący
realizowaó inwestycje
_ dokładna |iczba
podmiotów nie jest
możliwa do
oszacowania;

nie dotyczy Bľak obowiązku uzyskania w
ramach procesu
inwestycyjnego decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach (9, 10, 1Ż'
L3, 14, 15' 1ó' 17' Żl,, 26, Ż8),
a w innych przypadkach
obowiązek uzyskania tej
decyzji (l, Ż, 3, 4, s, 6, 7, 8).
Pozostałe bez wpływu.

Społeczeństwo 38420 tys. (sierpień
20lB r.)

GUS wpły' opisany w pkt 7 oSR.

Projektowana regulacja nie była poddana pre-konsultacjom. Konsultacje publiczne projektu rozporzqdzenia zostaą
przeprowadzone w oparciu o $ 34 uchwĄ nr l90 Rady Ministrőw z drna29 paździemikaŻ0I3 r. Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z Ż016 r. poz. 106, zpőźn. zm.).
Pľojekt rozporzqdzenia w ramach konsultacji publicznych, z terminem 14 dni na zýoszelie ewentualnych uwag, otrzymają
następujące podmioty:

1. Iĺrstýut Gospodarki Rolnej'
Ż. Polski ZwiązekHodowców i Producęntów ZwierzątFuteľkowych,
3. Polski ZwiązekHodowców ZwierzątFuteľkowych,
4' Polski ZwiązekŁowiecki,
5. Stowaľzyszenie otwaľte Klatki,
6. Koalicja naRzęczZakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce,
7. Iĺrstýut ochľony Pruytođy,
8. Iĺrstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
9. Klub Pľzyľodników,
1 0. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody,,Salamandra",
1 1. Stowarzyszenie - Pracownia na ÍZecZ Wszystkich Istot,
l2. Stowaľzyszenie Federacja obrony Podhala,
13. Fundacja ClientEarth Polska,
I 4. Fundacj a Dzika Polska,
l5 Frank



16' Fundacja Gľeenmind,
17. Fundacja Międzynarodowy Ruch Na RzęczZwierzątYiva,
18. Fundacja WWF Polska,
19. Fundacja Klinika Rządzenia,
20. Klub Gaja,
21. ogólnopolskie Towarzystwo Ochĺony Ptaków,
22. Piekarskie Stowarzys zenie Przyrodników,
23. Polska Zielona Sieć,
24. Polskie Towarzystwo Ochľony Ptaków,
25. Stowaľzyszenie Ekologiczno - Kulturalne,'Wspólna Ziemia",
26. Stow arzyszenie M.O. S.T.,
27. Stowarzyszenie narzecz ochľony Kľajobľazu Kulturalnego Mazuľ ,,Sadyba'''
28. Polski Klub Ekologiczny,
29. Polska Izba Ekologii,
30. Kľajowa Komisja ocen oddziaĘwania na Śľodowisko,
31. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, Centrum Prawa Ekologicznego,
32. T ow arzystwo na rzecz Ziemi,
33. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Tęlekomunikacji
34. Stowarzyszenie GPP Ekologia,
35. ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu,
36. REBA Organizacją odzysku S.A.,
37 . Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem,
38. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu,
39. Electro-System Orgaĺizacja odzysku Spľzętu Elektrycznego i Elektľonicznego S.A.,
40. DROP Organizacja odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
41. Auraęko Organizacja odzysku Sprzętu ElekÍrycznego i Elektronicznego S.A',
42. CCR Relectra organizacja odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
43. ElektľoEko Organizacja odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
44. ToM organizacja odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektľonicznego S.A.,
45. Biosystem Elektorrecykling organizacja odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A,
46. Polskie Stacje Naľciaľskie i Turystyczne,
47. Polski Związek Narciarski,
48. Polski Związek Sportowy Bobslęi i Skeletonu,
49. Polski Związek Skibobowy,
50. Polski Związek Snowboardu,
51. Polski ZwiązekSportów Saneczkowych,
52. Polski ZwiązekMotorowodny i Narciarstwa Wodnego,
5 3. Polska Orgaruzacja Turystyczna,
54. Polskie Koleje Linowe S.4.,
55. Polskie Towaľzystwo Turystyczno -Krajozĺlawcze,
56. Polska Lzba Tlrystyczna,
57. IzbaTurystyki RP,
58. Forum turystyki ľegionów,
59. Naczelna OrgaruzacjaTechniczna Federacja Stowaľzyszeń Naukowo-Technicznych,
60. ZwiązekPracodawców Pľzemysłu Piwowarskiego,
6l. ZwiązekGorzelni Polskich.

Projekt rozporzqdzenia zostalie przesłany do opiniowania, z tęrminem 14 dni na zýoszeĺie ęwentualnych uwag, do
następuj ących podmiotów:

1. marszałków województw,
2. wojewódzkich inspektorów ochľony środowiska,
3. Głównego Inspektora ochľony Środowiska,
4. Głównego Inspektora Weterynarii,
5. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
6. Związku Województw Polskich,
7. Związku Miast Polskich,
8. ZwiązluPowiatów Polskich,
9. Związkll Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z drua 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rzqdu i Samorzqdu Terytoľialnego oraz
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europeiskiei (Dz. U. Nr 90, poz.759) proiekt



rozporzqdzenia Zostanie skieľowany do zaopiniowaĺt1laprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

Projekt nie dotyczy Spraw' o których mowa w art. 1 ustawy z dnia Ż4lipca 2OI5 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
insýtucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 20lB r. poz. ŻŻ32, z pőźn. zm.), dlatego nie podlega opiniowaniu przez Radę
Dialogu Społecznego.

Z uutagi na zakľes pĄektu, który nie dotyczy problematyki pľaw i interesów związkow pracodawców oruz zadan
związkőw zawodowych, pľojekt nie podlega opiniowaniu pÍzęz reprezęntatywne orgaĺllzacje pracodawców i związków
zawodowych.

Projekt rozporzqdzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w pľocesie stanowienia pľawa
(Dz. U. z 2017 Í., poz. 24B), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone na stronię
internętowej Biulet}.nu Ęformacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacii w zakładce Rządowy Proces Legislacyĺny'
6.. włľyw na sekfor finansów publĺcznycł
(ceny stałe z ...... r.) Skutki w okręsię 10 lat od wejścia w Życie zrnian fmln zł]

0 I 2 J 4 5 6
,7

B 9 t0 Łqcznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budŻęt państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatkĺ ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budŻet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżęt państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zrodła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źrođęł danych i
przyjętych do obliczeń
załoŻęn

Wejście w Życie projektu rozporzqdzenia nle spowoduje dodatkowych obciązeń finansowych
dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budŻetów jednostek samorządu
terýorialnego. Przewiduje się, że w ogólnyn rozrachunku liczba postępowań prowađzonych przez
jednostki samoľządu terytorialnego i oľgany administracji rządowej powinna ulec zmniejszeniu.
UmoŻliwi to bardziej terminowe prowadzenie postępowań dla pozostałych pľzedsięwzięć, któľe
wynagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. wpľyĺľ ng konkuľenryjność gospođaľki ĺ pľzedsiębĺoľczość, w fym funkcjonowanĺe pľzedsĺębioľcĺó'w oraz na
ľodzinę, oby*atelĺ ĺ gospodaľstĺľa đomowe

Skutki
Czas w latach od weiścla w Życlę zmian 0 I 2 3 5 l0 Łqcznie (0-]0)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,

ceny stałe z
...... r.)

duże pľzędsiębiorstwa
sektor mikro-, rnałych r
średnich
przedsiębiorstw
rođzina, obywatele oľaz
gospodaľstwa domowe
osoby z
niepełnosprawnością
oľaz osobv starsze

W ujęciu
niepieniężnym

duŻe przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

(9' 1 0, tŻ, 13, 14, ls, |6, 17, 2l, Ż6, Ż8) Zmiana wpľowadzon a ro zporzqdzeniem
usprawni proces inwestycyjny, bowiem, z uwagí na brak obowiązku uzyskania
dęcyzji o śrođowiskowYch uwarunkowaniach, skĺócony zostanię czas potrzebny



(9, 10, 12, 13' I4, 15, 16, 17 21, 28) Zwolnienię z obowiązku uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach pewneJ crupy przedsięwzięć moze
ogranicąIć uđziałobywateli w pľoces1e inwestycyjnym. Jednak w ocęnle
projektodawcy realny *pływ pľoJektu na udział obywateli w procęsle
inwestycyjnym mozę pozostać bez istotnych zmtafl ze względu na moŹliwośó
składania uwag ptZęz strony, społeczeństwo organŽacJe pozarządowe w
postępowaniach planistycznych irmych postępowaniach administracyjnych
z,łviązanych z realizacją tych inwestycji.
(11) w mńązkl Ze zmíaną trybu prowadzonego postępowania udział
społeczeństwa uza|eimiony będzie od stanowisku o.gunu wydającego decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiocie p..,ěproiuar"nĺu očény
oddziaĘwania na śľodowisko lub jej braku. zwbtniänie z obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może ograniczyć, w pľocesie
inwestycyjnym udział obywateli, ktőrzy nie posiadają statusu stony w
oostępowaniu w sprawie wydania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach.
W ocenie pľojektodawcy ľealny lYpływ projektu na udziaÍ obywateli w procesie
inwestycýnym tego typu przedsięwzięć nie będzie istotny, ze wzg|ędu ia ldział
pozostałych uczestników postępowania (stron i organizacji pozarĄdowych) przy
ĺľľý1waniu decyzji o środowiskowych uwarunkowániach * poypuäm goy o""nu
oddziaływania na środowisko nie będzie prowadzona, u iutz' ze wžgiędu na
moŻliwośó składania vwagprzezstrony, społeczeństwo i oľganizacj epozirządowe
w postępowaniach planistycmych i innych postępowaniach administľacýjnych
zułiązanych z rea7izacjątych inwestycji.
(6' 18' 19,20, Ż2,23,24, Ż5' 26' 27) Zmiana pľzepisów pozostaje bez wpływu,
bowiem nie ulegną zmianie Ęby prowadzonycľrpostępowań.
(1) Poprzez wprowadzone ľegulacje w stosunku do-większej liczby inwestycji
obligatoryjnym elementem postępowania w sprawiě wýdania decyzjí 

-o

środowiskowych uwarunkowaniach będzie ldział społeczeństwa.
Q) Zmiana pľzepisu przyczyni się do zapewniania udziału społeczeństwaw postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji o śroáowiskowych
uwarunkowaniach, który w obecnych uwarunkowaniaôh prawnych uza|ezniőnybył od stanowiska organu wyđającego decyzję o šrodowiskowycĹ
uwarunkowaniach.
(3' 4, 5, 6, 7 8) obowiąek uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, który zaistnieje wobec planowanych inwestycji, bezpośrednio
przełoŻy S1ę na możliwośćzapewnlanla udziaŁu w toczącym slę postępowaniu
zarowno stľonom postępowania (właścicielom, współwłaścicielom lub
uŻýkownikom w1eczystyÍn nieruchomości, na których będzie realizowane
przedsięwzięcie, które będą graniczyły z nlm bezpośrednio lub pozostawały w
zas1ęgu negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia), zainteresowanemu
społeczeństwu otaz otgantzacJom ekologicznym. Obecnie proces inwestycyjny
pozbawiony jest instrumentu weryfikuj ącego lvpływ planowanej działalnościna
śľodowisko, co powoduje wiele konfliktów społecznych na etapie oddania do
użýkowania czy eksploatacji. Poprzez zobligowanie do uzyskania decyzj o
śľodowiskowych uwarunkowaniach ZapewÍrrona zosüanie analiza

na w zđrowie warunki
potencjalnego

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

na uzyskanie niezbędnych zenryolefi inwestycyjnych.
(l1) Zmiana moŻe przycz.ynić się do skrócenia pľocesu inwestycyjnego' za sprawą
zmiany trybu prowadzonego postępowania, w ramach którego ocena
oddziaływania na środowisko będzie fakultatywnym elęmęntęm procedury, a nie
obligatoryjnym.

przedsięwzięóklasyfikacj

realizacj

z wymagań formalno-zaostrzenięna s1ęktórą w|ąześrodowisko,oddziaĘwai
znaczącozawsze potencjalniealbocrupyę mogącychdo

ichnlz aktualnie,rygorystycznąpoprzez bańziej1ffiQ'zrealizowanego,
Juz lubrealizowanegoczy pľzedsięwzięciaprzebudowąrozbudową

sązainteresowaniktórzydziałalność'na prowadzącychprzedsiębiorców
zmtanapľoces. wpłynie takŻeProjektowanatęnwydłużyprzlpadkachpozostałych

wwestycyj nych,1nczasu stosownych zezwolęnuzyskaniawydfużenie
nawpłynąćmozewco 65zagadnieńdoodnięsieniudziałalność,rozpocząé

chcącymprzedsię biorcomstawianychformalnychwymagańzaostrzęnia
s1ęprzyczwl dowprowadzana rozporzqdzeniemZmiana8)6, 74, 5,2, 3,(1

ązwązane z inwestycji.wymagantaZmlan7ę formalno-pľawneulegnąnte
pozosta.le wýywu, bowiembezprzepisów7) Zmiana25, Ż23, 24,22,20,1 9,(18,



zarőwno z realizacją jak i eksploatacją tych pľzedsięwzięó, co bezpośrednio
wpłyníe na zapewnienię komfoľtu Życialudzí.

osoby z
niepełnospľawnością
oraz osoby starszę

Brak wpłyľu

Niemięrza1ne duże przedsiębiorstwa Zníany w ujęciu pienięznym zwiryane są z zaostrzeniem lub zrnniejszeniem
wymagań formalno-prawnych. Zwiększenie wydatków nastąpi w związ|u, z
konięcznoŚcią przygotowania stosownej dokumentacji niezbędnej do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydfużeniem procęsu
inwestycyjnego, natomiast zmniejszenie w syluacji odwľotnej. Zmiany w ujęciu
niepienięmym są truđne do okľeślenia, poniewaŻ kaŻde z przedsięwzięó, ze
względu na jego skalę, lokalizację i zakľes działalności jest indywidualnie
wyceniane. oszacowanię zmiany kosztów wymagałoby znaczących nakładów
pľacy i czasu, niewspółmiemych do celu w iakim miałyby zostać podiętę.

sektor mikľo-, małych r
śľednich
przedsiębiorstw

Zmiany w ujęciu pienięmym związane są z zaostÍZenięm lub zmniejszeniem
wynagań formalno-prawnych. Zwiększenie wydatków nastąpi w związkl z
konięcznością przygotowania stosownej dokumentacji niezbędnej do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wydfuŻeniem pľocęsu
inwestycyjnego, natomiast zmniejszenie w sýuacji odwľotĺrej. Zmiany w ujęciu
niepienięnym są trudne do okľeślenia, poniewaŻ kaŻde z przeđsięwzięć, ze
względu na jego skalę, lokalizację i zakľęs działalności jest indywidualnie
wyceniane. oszacowanie nniany kosztów wymagałoby znaczących nakładów
pracy i czasu, niewspółmiernych do celu w iakim miałyby zostać podięte.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanię
źrődęł danych i
przyjętych do obliczeń
załoŻęn

wpľy. projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,, w tym funkcjonowanie
pľzedsiębiorcőw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe' opracowano w oparciu
o praktykę i doświadczenie oľganów ochrony środowiska (GDoŚ i RDoŚ)'

nle
Wprowadzane są obciąż eĺlia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegőĘ w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie|iczby dokumentów (9' i0, lI, 12,13,
14, 15, 76, I7 , 2I , 26, 2g)
Ę zmniejszenie liczby pľocedur (9, 10, II, ),2,13,14,
15,16, 17,2l,26,Ż8)
Ę skrócenie czasu nazałatvĺieĺne spľawy (9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 2g)
Ę irne: bez wpływu na liczbę procedur (18,Ig,20,
22,23,24,Ż5,27)

zwiększenie |iczby dokumentów (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
zwiększenie liczby procedur (|, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
wydfużenie czasu na załatwierue Sprawy (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)
irme:

Wpľowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

tak
n1e

Komentarz:
(l, Ż, 3, 4, 5, 6, 7 

' 
8) Zmiaĺy spowodują objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

większej |iczby inwestycji, co skutkować, będzie zwiększeniem liczby procedur i wydfużenięm czasu pozyskania
zezw olen inwestycyj nych.
(9, 10, Il. lŻ, 13, t4, 15, 16, 17 ,2L, 26' Ż8) Bľak obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji uznanych obecnie zaptzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaĘwać na środowisko bezpośrednio wpĘnie na
zmniejszenieliczby proceduľ, a tym samym skľócony zostanie proces inwestycyjny.
(18' 19' Ż0, 22, 23, 24, Ż5' Ż7) Projektowane zmiany pozostają bez wpływu na liczbę wydawanych decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
(11) Pľojektowana zmiana pozostaje bez wpýwu na liczbę wydanych ďecyzji o środowiskowyoh uwarunkowaniach,
alę może przyczynié się do skrócenia procesu inwestycyjnego, Za sprawą zmiany trybu prowadzonego postępowania,

w ramach którego ocena oddziaĘwania na środowisko będzie fakultatywnYffi, ä nie obligatoryjnym elementem
procedury

ZE ektowane

9.

miało na ocen



Nie dotyczy

l3.Zalącznĺki (istotne đokumenĘ źľódłowe, bađania, an*lĘ ĺtp.)

1. Po 2-3 latach zostanie przeprowadzona ocęna polegająca na weryfikacji, w jakim stopniu załoŻony efekt
wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz wzmocnienia kontroli organów ochľony środowiska i inspekcji
sanitamej został osiągnięty:

a) w zakľesie interpretacji przepisów ewaluacja efektu dokonana zostanie na podstawie analizy zapýań zvviązanych
z kwalifikacją przedsięwzięó, kÍóľe kierowane są do Generalnej Dyrekcji ochľony Środowiska;

b) w zalaesie wzmocnienia kontroli organów pľzeprowadzone zostanie badanię ankietowe z organami ochľony
śľodowiska oľaz dokonana zostanie analiza informacji dostępnych w bazie danych o ocenach oddziaĘwania na
środowisko.

2. Dodatkowym miernikiem, który ma charakteľ mierzalny będzie porównanie liczby zakończoĺych postępowań
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ujęciu rocznym w stosunku do postępowań
niezakonczonych. Wskaźn1ktęn w sposób pośľedni będzĺe odzwiercied|ał czy zamieruone celę eliminacji nadregulacji
przyczyruĘ się do efektywniei załatwiania spľaw1

tr2. W ja,lĺi,ľposóbi *iedynastąpĺ erľaluacja efektow projekĺu oľaz jakle mieľnĺki zostaną zastosowane?

prawn€go

Planowane wejście w życie rozporzqdzeniatoII kwartał 2019 r. po 14-dniowymvacatio legis.

(9,10, 11,12,13,14,ĺ5,16,17,2t,,26,28) Regulacja, w efekcie jaki planuje się do osiągnięcia,
poprzez zmniejszenie obciążeń formalnych i ťrnansowych (koszty poniesione z tý,úu
przygotowania dokumentacji niezbędnej do przedłożeniawraz Z wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach) dla inwestorőw, ptzyczyni się do rozwoju inwestycji w
Polsce. Wpłynie to pozytywnie na sýuację i rozwój regionalny, popÍzez przyspieszenie realizacji
inwestycji oraz absoľpcję środków z zewnętrznych źrođeł finansowania. Zak<łada się, że
realizowane przedsięwzięcia nie będą wpýwaĘ negatywnie na środowisko.
(11' 18' 19, Ż0, ŻŻ,23,24, Ż5,27) Przyjęte rozwiązania zapewnią ten sam poziom ochľony
środowiska oraznie wpłyną na sýuację i rozwój regionów, bowiem nie ulegnie zmianieIiczba
wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
(l, 2, 3, 4, 5, 6o 7' 8) Wpľowadzona regulacja przyczyni się do zwiększenia nadzoru nad
realizacją inwestycji w Polsce poprzez zapewnienie udziału w procesie inwestycyjnym organów
ochľony środowiska, inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego w sprawie ocęn
wodnoprawnych. Tym Samym zaistnieje możliwość weryfikacji projektowanych rozwiązan
technologiczĺych czy lokalizacyjnych, pod kątem ich wpýwu na środowisko, w tym zdrowie i
warunki Życialudzi. Bezpośrednio będzie się to wiązało z możliwością zobligowania inwestorów
do spełnienia warunków, które zapewlią dotrzymanie standardów ochĺony środowiska. oczekuje
się, że ľozporzqdzenie będzie miało pozýywny wpýw na zachowanie stanu środowiska
znaiduiącego się w bezpośrednim otoczeniu ínwestycii.

omówienie wpływu

! informatyzacja
Ę zdrowie

! demogĺafia
f]mienie państwowe

X środowisko naturalne

Ę sýuacja i rozwój regionalny
E inne:

oddziaływania na środowisko skupia się na poszczegőlnych sektorach działalności i przemysfu kĺajowego stąd teŹ

stworzenie dogodnych warunków dla ich rozwoju moŻe przyczynić się do poprawy warunków przedsiębiorczości, w tym
warunków zatrudnienia w

r0. WpĘw na pozostałe obszaly
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