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1. Indeks skrótów i pojęć
BIP

 Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja
środowiskowa

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dyrektywa
2003/4

 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu
do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę
Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. L 41 z dnia14 lutego 2003 r.,
s. 26).

Dyrektywa
INSPIRE

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE
z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) (Dz. Urz. L 108 z dnia 25 kwietnia 2007 r., s. 1.)

GDOŚ

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

IMPEL

 Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony
Środowiska

JST

 Jednostka Samorządu Terytorialnego

Karta
informacyjna

 Karta, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie PDWD

Konstytucja RP

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

Konwencja
z Aarhus

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus
dnia 25 czerwca1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706)

kpa

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256,
ze zm.)

MŚ

 Minister Środowiska

Natura 2000

 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

OOŚ

 Ocena oddziaływania na środowisko

PDWD

 publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

RDOŚ

 Regionalny dyrektor ochrony środowiska

RODO

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z dnia 4 maja 2016 r.,
s. 1)
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Rozporządzenie
w sprawie BIP

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 48)

Rozporządzenie
w sprawie
PDWD

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września
2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 186, poz. 1249)

TS UE

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

UE

 Unia Europejska

uop

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.)

upoś

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

upw

upzp

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.)
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.)

uuiś

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

WSA

 Wojewódzki Sąd Administracyjny

”Wytyczne”

 Niniejszy dokument: „Udostępnianie informacji o środowisku
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
(PDWD)”

2. Wprowadzenie
2.1. PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPU DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Współcześnie prawo dostępu do informacji o środowisku jest gwarantowanym
konstytucyjnie prawem każdej osoby, niezależnie od jej obywatelstwa, narodowości,
miejsca zamieszkania lub zameldowania, płci, rasy, wyznania itp., a w przypadku
organizacji pozarządowej – niezależnie od miejsca jej rejestracji czy rzeczywistego ośrodka
prowadzonej działalności. Jest ono także niezależne od posiadania przez jednostkę lub
organizację interesu prawnego i faktycznego związanego z pozyskaniem informacji
o środowisku.
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Możliwość weryfikacji działań władz publicznych (w tym organów administracji)
podejmowanych wobec środowiska i jego zasobów oraz aktywności podmiotów
oddziałujących na środowisko za pośrednictwem instytucji dostępu do informacji
o środowisku stanowi instrument umożliwiający ochronę środowiska, skuteczne narzędzie
zaangażowania w proces podejmowania decyzji oraz mechanizm podnoszący świadomość
ekologiczną1, stając się także istotnym narzędziem kontroli społecznej2.
Gwarancje tego prawa stanowi, poza regulacją konstytucyjną, także wiążące Polskę
prawodawstwo międzynarodowe oraz normy prawa unijnego.
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa podpisana 25 czerwca 1998 r. w duńskim Aarhus
konwencja regionalna o dostępie do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska, znana powszechnie pod nazwą konwencji z Aarhus, poświęcona dostępowi
do informacji, udziałowi w podejmowaniu decyzji oraz dostępowi do wymiaru
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
Konwencja z Aarhus poświęca problematyce udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie art. 4, zgodnie z którym: „Każda ze Stron zapewni, że zgodnie z poniższymi
postanowieniami niniejszego artykułu władze publiczne, w odpowiedzi na żądanie
udzielenia informacji dotyczących środowiska, udostępnią społeczeństwu, w ramach
ustawodawstwa krajowego, taką informację, w tym również, na żądanie i w zgodzie
z literą (b), kopie konkretnej dokumentacji zawierającej lub obejmującej taką informację:
(a) bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu,
(b)w żądanej formie, chyba że:
(i) uzasadnione jest udostępnienie jej przez władzę publiczną w innej formie,
w którym to przypadku podać należy przyczyny udostępnienia jej w tej formie,
lub
(ii) informacja jest już powszechnie dostępna w innej formie”.
Stronami konwencji z Arhus jest 46 państw oraz Unia Europejska, co sprawiło, że instytucje
unijne oraz państwa członkowskie związane zostały jej ponowieniami3. Skutkiem ratyfikacji
konwencji z Aarhus przez UE była konieczność wprowadzenia nowej regulacji skierowanej
dla państw członkowskich dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska
i uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG4.
Dyrektywa 2003/4/WE nie wyczerpuje jednak katalogu źródeł prawa dostępu do informacji
o środowisku, warto w tym obszarze wspomnieć rozwiązania sektorowe, na które składają
się liczne dyrektywy dotyczące gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku,
w kontekście m.in. emisji przemysłowych i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ich
kontroli (rejestr PRTR), uwalniania do środowiska organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami
niebezpiecznymi, jakości powietrza. Regulacje te (rozporządzenia i dyrektywy) nie
stanowią jednak przedmiotu dalszych analiz w niniejszych Wytycznych, ponieważ akt

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001, s. 32.
M. Bar, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005 , s. 125.
3
M. Nyka, Dostęp do informacji o środowisku w systemie prawa ochrony środowiska,
w: P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź 2015 , s. 179.
4
Dz.Urz. UE L Nr 41, s. 26.
1
2
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odnoszący się do konkretnego sektora jako lex specialis ma pierwszeństwo w stosunku
do przepisów dotyczących ogólnego dostępu zawartych w dyrektywie 2003/4/WE5.
W prawie krajowym podstawową gwarancję dostępu do informacji o środowisku stanowi
art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Każdy ma prawo do informacji o stanie
i ochronie środowiska”. Treść i granice tego prawa określa ustawodawstwo zwykłe,
tj. przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (uuiś).
Zasadnicze gwarancje ustawowe dostępu do informacji o środowisku stanowi art. 4 uuiś,
zgodnie z którym „każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie
na warunkach określonych ustawą” oraz przepisy działu II uuiś: „udostępnianie informacji
o środowisku i jego ochronie” obejmujące art. 8–28. Regulacja uuiś nie stanowi wyłącznego
trybu udostępniania informacji o środowisku. Czynią to na swoje potrzeby także: ustawa
z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych6, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym7
czy ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne8.
Odrębną kwestią jest sposób udostępniania informacji, które mając walor informacji
o środowisku, stanowią również informację udostępnianą w innych trybach, np. dane
z ewidencji gruntów i budynków, informacje infrastruktury przestrzennej, informacje
zawarte w systemie informacyjnym gospodarowania wodami itp. Żadna z ustaw
regulujących ich udostępnianie nie wymaga jednak udostępniania informacji o środowisku
w postaci wykazu kart informacyjnych, nie będzie więc stanowiła przedmiotu dalszych
analiz w niniejszych Wytycznych.
Jawność informacji o środowisku jest zasadą, więc odmowa udostępnienia stanowi wyjątek
od zasady. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku zostały wskazane w
art. 16 ust. 1 i 2 uuiś; stanowią one katalog zamknięty i muszą być interpretowane
zawężająco, z uwzględnieniem interesu przemawiającego za ich udostępnieniem w
konkretnym przypadku oraz po dokonaniu testu szkody, jaką udostępnienie mogłoby
wywołać9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku dokonuje się w drodze decyzji
administracyjnej. Wówczas wnioskodawcy przysługuje ścieżka odwoławcza i sądowa.
Wyłączenia określonych danych z udostępnienia także muszą zostać uwzględnione w treści
karty informacyjnej publikowanej w PDWD.

2.2. S P O S O B Y U D O S T Ę P N I A N I A I N F O R M A C J I O Ś R O D O W I S K U
Wymóg gromadzenia informacji o środowisku przez władze publiczne (zawarty w art. 5 ust.
1 lit. a) konwencji z Aarhus i wdrożony przez liczne przepisy krajowe) skutkuje
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące doświadczeń związanych ze
stosowaniem dyrektywy Rady 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska /* COM/2012/0774 Final */; tak również Handbook on the Implementation of EU
Environmental
Legislation,
Edited
by
Hulla
&
Co
Human
Dynamics,
http://www.ecranetwork.org/Files/Handbook_on_Implementation_of_Environmental_Legislation.pd
f (dostęp: 19.09.2020r.).
6
Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 706.
7
Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1097.
8
Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 310.
9
A. Haładyj, Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, Warszawa 2019, s. 25.
5
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obowiązkiem gromadzenia danych i ich uaktualniania oraz udostępniania na różne
sposoby: aktywnie, w sposób bierny oraz mieszany.
Aktywne udostępnianie informacji o środowisku obejmuje obowiązek czynnego
rozpowszechniania informacji przez władze publiczne będące w ich posiadaniu (biuletyny,
komunikaty, konferencje prasowe). Współcześnie obejmuje także publikowanie
w „elektronicznych bazach danych” (za pośrednictwem sieci Internet) także całych
dokumentów, np. treści polityki ekologicznej państwa czy programów ochrony środowiska,
raportów o stanie środowiska oraz treści aktów prawnych dotyczących środowiska i jego
ochrony (art. 5 ust. 3 lit. a-d konwencji z Aarhus).)
Bierne udostępnianie oznacza udostępnianie informacji o środowisku będącej
w posiadaniu władz publicznych (lub przeznaczonej dla władz publicznych) na wniosek
złożony przez osobę zainteresowaną dostępem do niej.(art. 4 ust. 1 konwencji z Aarhus).
Gwarancje rozpowszechniania informacji w sposób mieszany, za pośrednictwem
„publicznie dostępnych wykazów, rejestrów lub zbiorów danych” ustanawia konwencja
z Aarhus w art. 5 ust. 2 lit. b (i). Wykazy stanowią zestawienie informacji o tym, że
określone dokumenty zawierające informacje o środowisku istnieją i możliwy jest dostęp
do nich w uproszczonej procedurze i w sposób wolny od opłat.

Niniejsze Wytyczne odnoszą się wyłącznie do udostępniania informacji
o środowisku w sposób mieszany: za pośrednictwem PDWD.

3. Pojęcie „informacji o środowisku”
Informacja o środowisku odnosi się do „środowiska”, czyli obejmuje informacje dotyczące
ogółu elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności
człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz,
klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne
oddziaływania pomiędzy tymi elementami (art. 3 pkt 39 upoś).
Nie istnieje legalna definicja pojęcia informacji o środowisku; art. 9
uuiś określa natomiast, jakie rodzaje informacji podlegają
udostępnieniu. O tym, czy określona informacja ma walor informacji
o środowisku, decyduje wyłącznie kryterium rzeczowe, tj. jej treść
i charakter.
Analiza art. 9 uuiś pozwala na uznanie, że udostępnianiu podlegają informacje dotyczące:
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Art. 9 ust. 1 […] udostępnieniu
podlegają informacje dotyczące:
1) stanu elementów
środowiska, takich jak:
powietrze, woda, powierzchnia
ziemi, kopaliny, klimat,
krajobraz i obszary naturalne,
w tym bagna, obszary
nadmorskie i morskie, a także
rośliny, zwierzęta i grzyby oraz
inne elementy różnorodności
biologicznej, w tym organizmy
genetycznie zmodyfikowane,
oraz wzajemnych oddziaływań
między tymi elementami

Przykładowe dane stanowiące informacje
o środowisku podlegające udostępnieniu

•

Dane dotyczące jakości powietrza,

•

dane dotyczące występowania kopalin, w tym
lokalizacji złóż,

•

informacje na temat występowania na terenie
Polski chronionych i inwazyjnych gatunków roślin
i zwierząt.

•

Wielkość zrzutów ścieków do wód lub ziemi oraz
lokalizację źródeł zanieczyszczeń punktowych

2) emisji, w tym odpadów
promieniotwórczych, a także
zanieczyszczeń, które
wpływają lub mogą wpłynąć na
elementy środowiska, o których
mowa w pkt 1,

i obszarowych wraz z ich charakterystyką,
•

wielkość emisji gazów i pyłów do powietrza
ze źródeł punktowych oraz ich lokalizacja,

•

dane o uprawnieniach do emisji wynikające
z pozwoleń zintegrowanych,

•

dane o ilości wytwarzanych odpadów
i sposobach postępowania z nimi.

•

Pozwolenia i zgody wodnoprawne, pozwolenia
zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza, zezwolenia
na zbieranie i zezwolenia na przetwarzanie

3) środków, takich jak:
środki administracyjne

odpadów,
•

decyzje środowiskowe,

•

zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,

•

administracyjne kary pieniężne,

•

decyzje wstrzymujące oraz decyzje
ograniczające i cofające pozwolenia
na korzystanie ze środowiska,

3) środków, takich jak:
polityki,

3) środków, takich jak:
przepisy prawne dotyczące
środowiska i gospodarki
wodnej,

•

Polityka ekologiczna państwa 2030,

•

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

•

Ustawy i rozporządzenia dostępne
w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
(ISAP).
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Art. 9 ust. 1 […] udostępnieniu
podlegają informacje dotyczące:

Przykładowe dane stanowiące informacje
o środowisku podlegające udostępnieniu
•

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

3) środków, takich jak:
plany,

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,

3) środków, takich jak:
programy,

•

•

plan zagospodarowania przestrzennego.

•

Programy ochrony środowiska przed hałasem,

•

programy ochrony środowiska,

•

programy ochrony powietrza.
Porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

3) środków, takich jak:
porozumienia w sprawie
ochrony środowiska,

a Państwową Strażą Rybacką w Gorzowie
Wielkopolskim w zakresie ochrony
i funkcjonowania obszarów Natura 2000.

3) … a także działań
wpływających lub mogących

•

Zarybianie obwodów rybackich,

wpłynąć na elementy

•

usuwanie drzew i krzewów,

środowiska, o których mowa

•

zmiany przeznaczenia gruntów,

w pkt 1 oraz na emisje

•

ustanawianie i likwidacja form ochrony przyrody,

i zanieczyszczenia, o

•

budowa oczyszczalni ścieków.

•

Ustanawianie form ochrony przyrody,

•

ustanawianie stref ochronnych ujęć wody,

•

działania bezpośrednio wykonawcze z obszaru

których mowa w pkt 2,
3) … jak również
środków i działań, które
mają na celu ochronę tych

ochrony czynnej (wycinanie roślinności

elementów.

na obszarach chronionych).
•

Raportowanie w ramach dyrektywy INSPIRE

4) raportów na temat

z zakresu wykonania przepisów prawa ochrony

realizacji przepisów

środowiska,

dotyczących ochrony

•

raportowanie w ramach sieci IMPEL (Europejska
Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony

środowiska,

Środowiska).

5) analiz kosztów i korzyści
oraz innych analiz

•

Analizy ekonomiczne opłacalności wprowadzenia

gospodarczych i założeń

określonych rozwiązań prawnych (p.. analizę

wykorzystanych w ramach

możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego),

środków i działań,

•

analizy ryzyka dla stref ochronnych ujęć wody.

o których mowa w pkt 3,
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Art. 9 ust. 1 […] udostępnieniu
podlegają informacje dotyczące:

Przykładowe dane stanowiące informacje
o środowisku podlegające udostępnieniu

6) stanu zdrowia,
bezpieczeństwa i
warunków życia ludzi, oraz
stanu obiektów kultury
i obiektów budowlanych –
w zakresie,
w jakim oddziałują na nie

•

lub mogą oddziaływać:
a) stany elementów

Dane dotyczące zagrożenia
przeciwpowodziowego, czy pożarowego,

•

środowiska, o których

informacje dotyczące działań w zakresie adaptacji
do zmian klimatu,

mowa w pkt 1, lub

•

dane dotyczące jakości powietrza,

b) przez elementy

•

profile wody w kąpieliskach.

środowiska, o których
mowa w pkt 1 – emisje
i zanieczyszczenia,
o których mowa w pkt 2,
oraz środki, o których
mowa w pkt 3.

Informacje o środowisku stanowią nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane lub
wytworzone przez władze publiczne, w tym organy administracji publicznej, ale również
dokumenty i dane wytworzone przez osoby trzecie (np. raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, dane o emisji do środowiska podane przez przedsiębiorcę
w sprawozdaniu o korzystaniu ze środowiska10). Oznacza to, że (w odróżnieniu
od informacji publicznej) informacje o środowisku obejmują również dane dotyczące
działalności podmiotów prywatnych, niezależnie od tego, czy wykonują one zadania
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.

10

Tak wyrok WSA w Gdańsku, II SA/Gd 720/11, LEX nr 1152501.
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4. Adresaci obowiązków związanych
z udostępnianiem informacji
o środowisku
4.1. POJĘCIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Obowiązki związane z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o środowisku są
adresowane do władz publicznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15a) uuiś ilekroć w ustawie
jest mowa o:
władzach publicznych – rozumie się przez to: Sejm, Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, organy administracji, sądy, trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony
prawa.
„Władze publiczne” to zbiorcze pojęcie stworzone na potrzeby właściwego wdrożenia
konwencji z Aarhus i dyrektywy 2003/4, zgodnie z którymi obowiązki w zakresie
gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku spoczywają zarówno na organach
administracji, władzy sądowniczej, jak i organach władzy ustawodawczej (Sejm, Senat,
Prezydent RP – w obszarze stanowienia prawa). Funkcje o charakterze ustawodawczym
pełnią również takie organy i instytucje, którym prawo państwa członkowskiego powierzyło
kompetencje i prawa do współdziałania w procesie legislacyjnym, w szczególności
do wniesienia projektu ustawy i wyrażania opinii dotyczących projektów ustaw11. Tym
samym pojęciem „władz publicznych pełniących funkcje o charakterze ustawodawczym”
objęte są także ministerstwa (rozumiane jako urzędy obsługujące ministra będącego
organem administracji publicznej) mające za zadanie przygotowywanie projektów ustaw,
składanie ich w parlamencie i uczestniczenie w procesie legislacyjnym, w szczególności
poprzez formułowanie opinii, ale tylko do czasu zakończenia procesu legislacyjnego 12.
Pojęcie władz publicznych obejmuje organy administracji publicznej, tj.
a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające
w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej,
organy jednostek samorządu terytorialnego,
b) inne podmioty wykonujące zadania publiczne dotyczące środowiska i jego
ochrony (art. 3 ust. 1 pkt 9 uuiś).

Wyr. TS UE z 14.2.2012 r. w sprawie C-204/09, Flachglas Torgau GmbH v. Bundesrepublik
Deutschland, www.curia.europa.eu.
11

Tamże. Podobnie TS UE w wyr. z 18.7.2013 r. w sprawie C-515/11, Deutsche Umwelthilfe eV v.
Bundesrepublik Deutschland (www.curia.europa.eu) przyjął, że przyznana w dyrektywie możliwość,
by nie traktować jako organów władzy publicznej „organów lub instytucji pełniących funkcje
o charakterze ustawodawczym” nie może dotyczyć organów administracji w zakresie, w jakim
opracowują i wydają przepisy normatywne o randze niższej niż ustawowa.
12
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4.2. INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA WŁADZ PUBLICZNYCH
I BĘDĄCA W POSIADANIU WŁADZ PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3) uuiś ilekroć w ustawie jest mowa o: informacji znajdującej
się w posiadaniu władz publicznych – rozumie się przez to informację znajdującą się
w posiadaniu władz publicznych, wytworzoną przez władze publiczne lub otrzymaną przez
władze publiczne od osoby trzeciej.
Koncepcja „posiadania informacji” przez władze publiczne jest powiązana z obowiązkiem
udostępniania danych, w posiadaniu których znalazły się władze publiczne. Nie jest przy
tym istotne, czy władze publiczne, do których zwrócił się wnioskodawca, są pierwotnym
wytwórcą informacji o środowisku (wydały decyzję), czy też otrzymały ją od innego
podmiotu (inne władze publiczne lub osoby trzecie): każda władza publiczna, która
dysponuje informacją o środowisku („znajduje się w jej posiadaniu”) zobowiązana jest ją
udostępnić.
Pojęcie „informacji znajdującej się w posiadaniu organu” nie jest natomiast powiązane
z obowiązkiem tworzenia karty informacyjnej (o czym piszemy w rozdziale 5).
Ustawodawca przewidział także dodatkową kategorię informacji: przeznaczonych dla władz
publicznych. Są to informacje, którymi w imieniu władz publicznych dysponują osoby
trzecie, w tym też informacje, których władze publiczne mają prawo żądać od osób trzecich
(art. 3 ust. 1 pkt 2 uuiś). Jest to informacja, którą dysponują podmioty niepubliczne
(np. podmiot prowadzący pomiary emisji), które będą zobowiązane ją przekazać władzom,
gdy stosowny wniosek o udostępnienie wpłynie do władz publicznych13.

5. Publicznie dostępny wykaz danych
(PDWD)
PDWD to publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, złożony z kart informacyjnych
tworzonych dla poszczególnych dokumentów i danych stanowiących informacje
o środowisku.
Karty informacyjne są tworzone zgodnie ze wzorem karty informacyjnej określonym
w Rozporządzeniu MŚ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie PDWD”.

PDWD jest prowadzony w wersji elektronicznej w BIP władz
publicznych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2
uuiś. Zakres informacji podlegających udostępnieniu w PDWD zawarto
w rozdziale 6 niniejszych Wytycznych.

13

A. Haładyj, Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, Warszawa 2019, s. 52.
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5.1. KARTA INFORMACYJNA
Karta informacyjna zawiera zestawienie kilkunastu rodzajów danych służących identyfikacji
opisanego w jej treści dokumentu, począwszy od jego nazwy własnej i rodzaju, przez
wskazanie władz publicznych właściwych do jego przyjęcia i zatwierdzenia po wskazanie
danych opisujących lokalizację karty, umożliwiające jej szybkie odnalezienie. Dane te mają
ułatwić osobie zainteresowanej uzyskaniem informacji o środowisku i jego ochronie
dotarcie do przedmiotowego dokumentu i uzyskanie wglądu doń w siedzibie władz
publicznych. Dla władz publicznych numeracja ciągła, której podlegają karty informacyjne,
pozwala na szybkie odnalezienie poszukiwanego dokumentu oraz innych dokumentów
z nim powiązanych.
Wzór karty informacyjnej określa załącznik do Rozporządzenia w sprawie PDWD. Karta
składa się z 18 wierszy ulokowanych w trzech kolumnach i podzielonych w następujący
sposób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi

Poniżej omówiono każdy z kolejnych osiemnastu wierszy karty informacyjnej.
Pomarańczową czcionką zaznaczono te wyjaśnienia, które pochodzą
z „Uwag” stanowiących wyjaśnienie do wzoru karty informacyjnej
z Rozporządzenia w sprawie PDWD. Poniżej zaproponowano także możliwe
sposoby wypełnienia każdej z pozycji (wiersza) karty informacyjnej wraz
z przykładami dobrych i złych praktyk.
1

Numer karty/rok

Karty numerowane w sposób ciągły w danym roku niezależnie od tematu czy rodzaju
dokumentu.

Strona 13

2

Rodzaj dokumentu

Należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju dokumentu zawierającego
wyszukiwaną informację o środowisku i jego ochronie:
a) wnioski o wydanie decyzji,
b) wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
c) inne wnioski,
d) decyzje,
e) postanowienia,
f) polityki, strategie, plany lub programy,
g) projekty polityk, strategii, planów lub programów,
h) projekty innych dokumentów,
i)

raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

j) inne raporty,
k) przeglądy ekologiczne,
l)

prognozy oddziaływania na środowisko,

m) wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
n) rejestry,
o) zgłoszenia,
p) strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
q) koncesje, pozwolenia, zezwolenia,
r) analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,
s) mapy akustyczne (strategiczne mapy hałasu),
t) świadectwa,
u) sprawozdania,
v) deklaracje środowiskowe,
w) inne dokumenty.

Złe praktyki
Rodzaj dokumentu:
DOKUMENT uzgadniający odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony
Środowiska dla Gminy X na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2027".
Zakwalifikowano jako: Inne dokumenty
Wadliwa kwalifikacja: uzgodnienie to „postanowienie”).
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3

Temat dokumentu

Należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej informacji, zgodnie z następującą listą
tematów:
a) ochrona powietrza,
b) ochrona wód,
c) ochrona powierzchni ziemi,
d) ochrona przed hałasem,
e) ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
f) ochrona kopalin,
g) ochrona zwierząt oraz roślin,
h) inne.
Karty obejmują także dokumenty niedotyczące wprost środowiska i jego ochrony,
a wpływające na stan środowiska (np. strategia rozwoju), dla takich dokumentów
wpisujemy: „inne”).
Ponieważ znaczna część dokumentów reguluje (obejmuje) więcej niż jeden komponent
środowiska (np. program ochrony środowiska), należy wpisać wszystkie tematy objęte
dokumentem.

Dobre praktyki
Nazwa dokumentu: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża
"Kras”.
Temat dokumentu:
• Ochrona powierzchni ziemi
• Ochrona powietrza
• Ochrona kopalin
• Ochrona przed hałasem
• Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
• Ochrona wód
• Ochrona zwierząt oraz roślin
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Złe praktyki
Program ochrony środowiska dla gminy B. na lata 2020-2024 z perspektywą
do 2028 r.- PROJEKT
Temat dokumentu: „inne”
Wadliwa kwalifikacja. Skoro dokument zawiera odniesienie do wielu
komponentów środowiska, należy je wskazać, np.:
• Ochrona powietrza
• Ochrona przed hałasem
• Ochrona wód
• Ochrona zwierząt oraz roślin.

4

Nazwa dokumentu

• Nazwa własna dokumentu strategicznego:
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, plan zagospodarowania przestrzennego,
strategia rozwoju, program ochrony środowiska, plan ochrony dla parku narodowego
itp.
• Nazwa własna decyzji:
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę, zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej.
• Rodzajowa nazwa decyzji:
administracyjna kara pieniężna, decyzja odmawiająca udostępnienia informacji
o środowisku, postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko itp.
• Inny dokument:
prowadzenie rejestru historycznych zanieczyszczeń ziemi, postanowienie uzgadniające,
opinia organu współdziałającego itp.
• Dokument pochodzący spoza struktury administracji publicznej:
wniosek o wydanie decyzji, zgłoszenie, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia, przegląd ekologiczny, analiza
porealizacyjna, raport o bezpieczeństwie itp.
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Złe praktyki
Nazwa dokumentu:
DOKUMENT uzgadniający odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony
Środowiska dla Gminy X na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2027".
Wadliwa kwalifikacja. Powinno być: „postanowienie uzgadniające
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny”.

5

Zakres przedmiotowy
dokumentu

• Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprawy, tj. rodzaj dokumentu
typu: „kara za”, „zezwolenie na” – (może być skrócone, ponieważ rodzaj dokumentu
jest rozwinięty w wierszu 2).
• Wskazanie adresata decyzji lub wnioskodawcy (wobec osób fizycznych
– anonimizacja danych osobowych).
• Wskazanie lokalizacji instalacji lub planowanego przedsięwzięcia (dla
przedsiębiorców – z podaniem dokładnego adresu w przypadku danych emisyjnych,
ponieważ informacje o źródłach emisji są zawsze jawne – art. 18 uuiś).
• Czas - w przypadku, w którym czas powiązany z dokumentem jest istotny z uwagi
na cykliczność dokumentów (np. „program ochrony środowiska na lata 2020-2024”)
lub przedmiot postępowania (np. „administracyjna kara pieniężna za przekroczenie
w 2008 r.”).

Złe praktyki
Dokument sporządzony na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska w nawiązaniu do art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy
dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

Dobre praktyki
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Programu
obejmuje szeroką tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie
zostały zaproponowane dla Powiatu X w zakresie ochrony środowiska (ochrony
wód, powietrza, ziemi i przyrody). Jest ona dokumentem wskazującym
na możliwe negatywne skutki oraz formułującym zalecenia dotyczące
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minimalizacji oraz przeciwdziałania. Ponadto może stanowić element
wspierający proces decyzyjny i procedurę konsultacji społecznych dotyczących
uchwalenia Programu.

6

Obszar

Umożliwia wskazanie zasięgu terytorialnego, którego dotyczy dany dokument, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju:
•
•
•

województwo,
powiat,
gmina.

•

Dobre praktyki

•
Województwo: A.
• Powiat: B.
• Gmina: C.

7

Znak sprawy

Należy wpisać wyrazy "nie dotyczy", jeżeli dokument nie posiada znaku sprawy.
Jeśli dotyczy: znak nadany sprawie zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze sprost.).

8

I.

Dokument wytworzył

Opis może obejmować:
•

•

nazwę własną organu/władz publicznych i jednostkę w strukturze wewnętrznej
władz publicznych (np. „Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w B.,
Delegatura w W., Dział Inspekcji”),
stanowisko (np. naczelnik wydziału).

Nie chodzi o wskazanie z imienia i nazwiska danych osoby, która wydała decyzję
[urzędnika], lecz o władze publiczne, które ją wydały.
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II.

Jeśli dokument jest wnioskiem o wydanie decyzji lub zajęcie stanowiska
przez władze publiczne albo został wytworzony na zlecenie, wówczas
„wytwórcą dokumentu” jest:
•

„wnioskodawca: osoba fizyczna” (z anonimizacją danych osobowych, np. „J.K.”
lub opisem „osoba fizyczna”),

•

firma przedsiębiorcy np. „ABC Spółka z o.o.”, „Kowalski, Malinowski s.k.”,
„Drew-bud s.c.” w przypadku raportu ooś, prognozy o oddziaływaniu
projektowanego dokumentu na środowisko itp.

•

Dobre praktyki

•
Nazwa dokumentu: Program ochrony środowiska dla Powiatu T. na lata
2020-2023 z perspektywą do roku 2027 PROJEKT.
Dokument wytworzył:
ABC Sp. z o.o., ul. Anonimowa 1, 00-123 Warszawa, Jan Kowalski

Dobre praktyki
Zakres przedmiotowy dokumentu:
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Dokument wytworzył:
osoba fizyczna
Nazwa dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Dokument wytworzył:
Wójt Gminy X.

Złe praktyki
Nazwa dokumentu:
decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji.
Dokument wytworzył:
Jan Kowalski, naczelnik wydziału kontroli.
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9

Data dokumentu

Należy podać datę wydania dokumentu, datę wpływu dokumentu do organu prowadzącego
wykaz lub datę aktualizacji dokumentu.
Przykładowe daty dla poszczególnych rodzajów dokumentów:
•

data widniejąca na dokumencie (data jego sporządzenia np. „Lublin, kwiecień
2020” dla raportu ooś),

•

data wpisana na wniosku o wydanie decyzji,

•

data przygotowania projektu uchwały (np. „projekt z dnia 27 maja 2020 r.”).

10

Dokument zatwierdził

Należy wpisać
zatwierdzenia.

wyrazy

"nie

dotyczy",

jeżeli

dokument

nie

podlega

uprawnionej/

procedurze

•

Zatwierdzenie nie oznacza wskazania osoby
delegowanej do wydania decyzji w sprawie.

upoważnionej/

•

Wiersz uzupełniany jest tylko wówczas, gdy dokument podlega procedurze
zatwierdzenia (np. art. 264b upoś. „Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska,
zatwierdza
lub
odmawia
zatwierdzenia
raportu
o bezpieczeństwie lub zmian raportu o bezpieczeństwie, o których mowa w art.
256 ust. 1 i 2 i art. 257 ust. 1”).

•

„Zatwierdzeniem” może być uchwała rady gminy/ powiatu/ województwa/Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia („uchwalenia”) dokumentu.

Złe praktyki
Nazwa dokumentu:
Decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji
Dokument zatwierdził:
Kierownik Delegatury w X
Nazwa dokumentu:
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dokument zatwierdził:
Z upoważnienia Prezydenta Miasta X, Janina Kowalska, Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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12

Miejsce przechowywania
dokumentu

Należy wpisać nazwę i siedzibę podmiotu przechowującego dokument, a także jego dane
kontaktowe (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej). Należy też zamieścić
informację o zniszczeniu dokumentu, jeżeli dokument uległ zniszczeniu.
•

Obejmuje dane maksymalnie szczegółowe umożliwiające dotarcie w urzędzie
do osoby udostępniającej dokumenty do wglądu: adres, piętro, pokój, dane
kontaktowe: telefon i adres mailowy, np. celem umówienia się na wgląd
do dokumentu.

Złe praktyki
Urząd Gminy B.,
ul. Liściasta 1.

Dobre praktyki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w X, Delegatura w X, Dział
Inspekcji, pokój nr 15,
tel. (000) 000 00 00, e-mail: delegatura_wios@wios.pl
Urząd Miasta X
Ul. Jesienna 1, pok. 7,
mail: jan.kowalski@um.pl
tel. (00) 000 00 00

13

Adres elektroniczny zawierający
odnośnik do dokumentu

Należy zamieścić odnośnik do adresu elektronicznego dokumentu, jeżeli dokument został
udostępniony za pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.
Adres elektroniczny oznacza:
•

link do BIP z adresem uchwały w sprawie przyjęcia aktu,

•

link musi być hiperłączem („zawierający odnośnik”): nie należy odsyłać ogólnie
na stronę BIP urzędu.
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14

Czy dokument jest ostateczny

Opcja: tak / nie
•

Dotyczy „ostateczności” w rozumieniu przepisów kpa: Art. 16. § 1. „Decyzje,
od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.” oraz faktu wejścia w życie uchwał
jst, czy uchwał Rady Ministrów itp.

•

Opcję można rozszerzyć wskazując np. odwołanie złożone do samorządowego
kolegium odwoławczego (SKO) w dniu 13.08.2020 r.”

15

Numery kart innych dokumentów
w sprawie

Należy wpisać wyrazy „nie dotyczy”, jeżeli w wykazie nie znajdują się inne karty
dokumentów w tej samej sprawie.
•

Powiązanie kart informacyjnych w danej sprawie, np. karta dla wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta raportu ooś, karty
dla postanowień uzgadniających i opinii innych organów współdziałających i karta
decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta analizy porealizacyjnej.

•

Dane władze publiczne mogą powiązać wyłącznie karty ze swojej właściwości
instancyjnej, nie mogą powiązać kart z postępowania odwoławczego.

16

Data zamieszczenia
w wykazie danych o dokumencie

•

Jest to faktyczna data umieszczenia danych w PDWD (uwaga: musi być tożsama
z danymi zawartymi w metadanych w BIP).

•

Zgodnie z art. 21 ust. 4 uuiś dane, o których mowa w ust. 2, są zamieszczane
w publicznie dostępnych wykazach w terminie 14 dni od dnia odpowiednio
wytworzenia dokumentów albo przekazania ich władzom publicznym właściwym
do ich udostępnienia.

17

Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji

Należy wskazać podstawę prawną wyłączającą możliwość udostępnienia informacji oraz
zakres, w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia.
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•

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku i wyłączenia informacji z
udostępnienia zawiera art. 16 ust. 1 pkt 1-10 uuiś oraz stosowane wprost przepisy
RODO.

•

Przesłankę odmowy udostępnienia należy wskazać w sposób konkretny
z powołaniem dokładnej podstawy prawnej (np. „art. 16 ust. 1 pkt 6 uuiś
w zakresie lokalizacji gniazda bociana czarnego”).
Przesłankę odmowy wpisujemy tylko, jeśli ma zastosowanie, np. w wierszu
8 wpisujemy: „Wnioskodawca: „osoba fizyczna”, a w wierszu 17: „ochrona danych
osobowych osób fizycznych wnikająca z przepisów RODO”.

18

Uwagi

Uwagi mogą obejmować różne informacje dodatkowe dotyczące statusu, miejsca
przechowywania lub formy dokumentu, np.:
•

„dokument został zarchiwizowany zgodnie z przepisami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach” (t. jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 164),

•

„dokument wchodzi w życie w dniu 17.09.2020 r.”,

•

„art. 3 i 5 uchwały zostały uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody z dnia
02.07.2020”,

•

„dokument istnieje w wersji elektronicznej i może zostać wysłany drogą
mailową/przez serwer ftp” (lub w inny sposób).

Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy objętej kartą informacyjną, np.:
•

„decyzja po ponownym rozpatrzeniu sprawy: od decyzji WIOŚ w G. z dnia
15.07.2011 r. strona odwołała się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
w Warszawie”).

W uwagach można zawrzeć także linki do dokumentacji prezentującej ustalenia
z dokumentu, z procesu partycypacji czy strony internetowej projektu, w ramach której
dokument powstał, np.:
•

http://klimada.mos.gov.pl - dla dokumentu „Strategiczny plan adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)”.

•
•

Dobre praktyki
„Data ostateczności decyzji ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 2
marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, tzw. "Tarcza antykryzysowa 3.0."
Termin ostateczności decyzji został ustalony licząc 14 dni od 24 maja 2020.”
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5.2 KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA KART W PDWD?
Zgodnie z art. 22 uuiś, do prowadzenia PDWD zobowiązane są władze publiczne właściwe
w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2 uuiś, co obejmuje właściwość rozumianą jako
kompetencję do załatwienia danej sprawy merytorycznie, w tym przygotowania projektu
dokumentu.
Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej obejmuje więc:
• wszystkie władze publiczne właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2
uuiś (zarówno organ I instancji (np. wójt) jak i II instancji (np. samorządowe
kolegium odwoławcze),
• władze publiczne właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach którego lub
w wyniku którego sporządzane są te dokumenty (np. rada gminy przygotowująca
projekt programu ochrony środowiska, Rada Ministrów przyjmująca Strategię
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju),
• inne podmioty, które realizują zadania publiczne (np. w drodze porozumienia, czy
zlecenia) - w zakresie, w którym wytwarzają informacje o środowisku związane
z realizacją tego zadania (np. związek międzygminny).
Inne podmioty, jeśli nie przyjmują dokumentów wskazanych w art. 21 ust. 2 uuiś, są
zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku na wniosek, ale nie mają obowiązku
prowadzenia PDWD.
Pozostałe informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych mogą zostać
wprowadzone do PDWD dobrowolnie, co wynika wprost z art. 21 ust. 3 uuiś.

5.3. PRZESZUKIWANIE PDWD
Prowadzenie PDWD za pośrednictwem BIP władz publicznych stanowi wymóg ustawowy
wynikający z art. 23 uuiś. W PDWD ujmuje się dane o dokumentach uzyskanych po 1
stycznia 2001 r., wyliczonych w art. 21 ust. 2 uuiś. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia
w sprawie PDWD układ wykazu jest zgodny z układem zamieszczonych w nim kart
informacyjnych – tj. chronologiczny. Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji
przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów znajdujących się w wykazie kart
informacyjnych, a także według następujących kryteriów:
1) numer karty informacyjnej,
2) rok wydania dokumentu,
3) rodzaj dokumentu,
4) nazwa dokumentu,
5) temat dokumentu,
6) obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
PDWD musi stanowić aktywny zbiór, a nie pdf będący skanem papierowego
wydruku.
Ponieważ przepisy obowiązujące w latach 2001-2010 przewidywały 9 rodzajów kart
informacyjnych określonych literami A-I, współcześnie oferowane oprogramowania
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do prowadzenia PDWD wprowadzają również określenie karty „N” (jak „nowa”),
co uzupełnia możliwość przeszukania wykazu z uwzględnieniem zarówno kart aktualnie
wprowadzanych, jak też przyjętych pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów.
Dobre praktyki obejmują pouczenie użytkowników aplikacji o możliwych
sposobach przeszukiwania kart przez ww. kryteria. Należy sprawdzić, czy
instrukcja obejmuje aktualny stan prawny!

Dobre praktyki
„Od dnia 16 listopada 2010 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie (Dz. U. Nr 186 poz. 1249), obowiązuje jeden szablon dla wszystkich
rodzajów kart informacyjnych”.

Złe praktyki
1) Portal nie pozwala „wyszukiwać” kart informacyjnych przez ww. kryteria.
2) Nieaktualny stan prawny – nieobowiązujące rozporządzenie MŚ oraz
omówienie nieobowiązujących rodzajów kart.

5.4. PROWADZENIE PDWD W BIP
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BIP strona podmiotowa BIP zawiera
w szczególności menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych
przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych (§ 11 ust. 1 pkt 5
lit. c). Pod pojęciem menu przedmiotowego należy rozumieć „Podział tematyczny lub wykaz
grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane
w BIP”, do których bezsprzecznie należy PDWD.
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku gromadzone w PDWD
stanowią kategorię informacji udostępnianych w BIP na podstawie przepisów odrębnych
(czyli przepisów uuiś).
Ponieważ PDWD stanowi jedną z podstawowych form (szybką i bezpłatną) dostępu do
informacji o środowisku i jego ochronie, należy zapewnić i ułatwić jak najprostszy dostęp
do PDWD w BIP.
Temu celowi służy przede wszystkim wyodrębnienie w BIP zakładki „Publicznie dostępny
wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”, lub „publicznie
dostępny wykaz danych o środowisku”, lub – co najmniej - „dostęp do informacji
o środowisku i jego ochronie” (analogicznie do powszechnie stosowanej w BIP zakładki
„dostęp do informacji publicznej”).
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Ponieważ użytkownicy mogą nie znać mechanizmu wyszukiwania kart w PDWD do dobrych
praktyk należy opisanie w przystępny sposób sposobu funkcjonowania i przeszukiwania
PDWD.

Dobre praktyki
1. „Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 listopada 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko – Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie
elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu
udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej”.
2. Na stronie www.www.pl proszę wybrać:
TYP URZĘDU – „Starostwo Powiatowe", wpisać w Nazwie Urzędu – „w X"
oraz wybrać „od 16.11.2010" z menu SZABLON.”
3. Na stronie:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=3903
proszę wybrać: TYP URZĘDU – „Starostwo Powiatowe", wpisać w Nazwie
Urzędu – „w X" oraz wybrać „od 16.11.2010" z menu SZABLON.”

Złe praktyki
Zakładka w BIP zatytułowana:
•
•
•
•
•
•
•

„ochrona środowiska”,
„inne rejestry, bazy i archiwa”,
„rejestry publiczne”,
„środowisko naturalne”,
„środowisko”,
„zielone miasto”,
„rejestry, wykazy i bazy danych”.

Skutkiem udostępnienia informacji w PDWD w BIP jest możliwość szybkiego uzyskania
przez uprawnionego wglądu do dokumentu objętego kartą informacyjną: dokumenty,
o których dane są zamieszczane w PDWD udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 uuiś).

5.5. ZANIECHANIE PROWADZENIA PDWD
Zgodnie z art. 10 uuiś, „Władze publiczne wyznaczają osoby, które zajmują się
udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie”, co oznacza konieczność wpisania
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obowiązków służbowych z zakresu udostępniania informacji o środowisku do opisu
stanowiska pracy i zakresu obowiązków z nim związanych.
Pracownik władz publicznych zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku,
w tym prowadzenia PDWD, który zaniecha wprowadzania kart informacyjnych do wykazu,
podlega odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy (kodeks pracy) lub
przepisów ustawy, na podstawie której uzyskał zatrudnienie, mianowanie lub powołanie
(ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych itp.).

6. Jakie informacje o środowisku muszą
być udostępniane za pośrednictwem
PDWD?
6.1 WPROWADZENIE
Informacje o środowisku, które muszą być udostępniane za pośrednictwem PDWD
w niniejszych Wytycznych zostały ujęte w formie tabelarycznej.
Zamieszczone poniżej tabele zawierają zestawienie dokumentów, dla których
tworzone są karty informacyjne na podstawie art. 21 ust. 2 uuiś w związku
z regulacją innych ustaw, w ramach których powstają dane stanowiące informacje
o środowisku. Należą do nich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
ustawa - Prawo ochrony środowiska,
ustawa o ochronie przyrody,
ustawa o odpadach,
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawa – Prawo wodne,
ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska,
ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
ustawa - Prawo geologiczne i górnicze,
ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
ustawa - Prawo atomowe.

Strona 27

6.2 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z TABELI
Poniżej zamieszono kilka praktycznych wskazówek, dotyczących korzystania z poniższych
tabel.
Tabela zawiera zestawienie
są tworzone obowiązkowo.

dokumentów,

dla

których

karty

informacyjne

Każda tabela zbudowana jest z pięciu kolumn.
Kolumna 1
Kolumna porządkująca - numeracja ciągła wierszy dla kolejnych rodzajów dokumentów
wymagających sporządzenia karty informacyjnej.
Kolumna 2
Kolumna zawiera wskazanie podstawy prawnej z art. 21 ust. 2 uuiś w zakresie obowiązku
sporządzenia karty informacyjnej.
Kolumna 3
Kolumna obejmuje zakres przedmiotowy, nazwę (własną) lub rodzaj dokumentu,
dla którego sporządzana jest karta informacyjna.
Wskazano w niej wszystkie rodzaje dokumentów, które mogą być przyjmowane w oparciu
o podstawę prawną z kolumny 2.
Kolumna 4
W tej kolumnie wyliczono władze publiczne właściwe do przyjęcia dokumentu a tym
samym: umieszczenia karty w PDWD, z uwzględnieniem ich właściwości wynikającej
z przepisów ustawowych.
•

W

przypadku

projektów

dokumentów

oraz

dokumentów

podlegających

strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko, przyjmowanych na szczeblu
centralnym jako organ właściwy do publikacji karty informacyjnej wskazano
„właściwego ministra” przez co należy rozumieć ministra, który kierował danym
działem

administracji

rządowej

w chwili, gdy

dany

dokument

(aktualnie

obowiązujący) był przyjmowany oraz ministra, który będzie kierował danym
działem administracji rządowej w chwili przyjmowania takiego dokumentu
w przyszłości.
W niektórych przypadkach w kolumnie 4 zostały wskazane ogólnie władze publiczne
przyjmujące dokument – z uwagi na to, że jest to przedmiotowo kategoria otwarta.
Oznacza to, że władze publiczne weryfikujące zawartość tabeli nie mogą poprzestać
na przeszukaniu tabeli przez hasło przedmiotowe określające nazwę organu (np. „starosta”
czy „wójt”), ale muszą zweryfikować także obowiązki opisane ogólnie jako obowiązki
„właściwego organu” czy „właściwych władz publicznych” rozważając, czy w przypadku
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przygotowania dokumentu z kategorii otwartej mają obowiązek publikowania karty
w PDWD.
Kolumna 5
Kolumna zawiera dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Strona 29

6.3 INFORMACJE WYMAGAJĄCE UMIESZCZENIA W PDWD - WYKAZ TABELARYCZNY
Nr
wiersza

1.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
1) o decyzjach
odmawiających
udostępnienia informacji,
o których mowa w art. 20
ust. 1 uuiś:

•

Decyzje odmawiające
udostępnienia informacji
o środowisku.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Władze publiczne, do których wpłynął wniosek
o udostępnienie, wydające decyzję o odmowie
udostępnienia informacji o środowisku.

1)

2.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
2) o projektach,
o których mowa w art. 46
i art. 47 ust. 1 uuiś, przed
ich skierowaniem do
postępowania z udziałem
społeczeństwa:

•

Projekt koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania kraju.

•

Projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

•

Projekt planu
zagospodarowania
przestrzennego (oraz projekt
miejscowego planu
rewitalizacji - art. 36f ust. 2
upzp).

•

Minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego.

•

projekt dla gminy: wójt (burmistrz,
prezydent miasta),
projekt dla metropolii: związek
metropolitalny.

•

•

•

Uwagi

Odmowa udostępnienia
następuje w przypadkach
określonych w art. 16 uuiś,
z uwzględnieniem testu
szkody i testu ważenia
interesów przemawiających
za udostępnieniem informacji
(interes publiczny)
i za odmową udostępnienia.
Przepis uchylający wejdzie
w życie z dn. 13.11.2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378).
W miejsce KPZP wchodzi
„Koncepcja rozwoju kraju”,
której projekt koordynuje
Prezes Rady Ministrów lub
wyznaczony przez niego
właściwy minister.

projekt dla gminy: wójt (burmistrz,
prezydent miasta) lub wojewoda
(w trybie zarządzenia zastępczego),
projekt dla województwa: marszałek
województwa,
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD
•

•
•
•

Uwagi

projekt dla metropolii: związek
metropolitalny.
projekt dla gminy: wójt (burmistrz,
prezydent miasta),
projekt dla województwa: zarząd
województwa,
projekt strategii rozwoju
ponadlokalnego: wójt (burmistrz,
prezydent miasta) lub organ wykonawczy
związku międzygminnego albo
stowarzyszenia powołanego w celu
przygotowania i realizacji strategii
rozwoju ponadlokalnego.

•

Projekt strategii rozwoju.

•

Projekt Długookresowej Strategii
Rozwoju Kraju.

•

Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony
przez niego przedstawiciel.

•

Projekt Średniookresowej
Strategii Rozwoju Kraju.

•

Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony
przez niego przedstawiciel.

•

Projekt Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.

•

Właściwy minister.

•

Projekt strategii Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko”.

•

Właściwy minister.

•

Projekt Strategii Rozwoju
Transportu.

•

Właściwy minister.

•

Projekt Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa.

•

Właściwy minister.

Przepis uchylający wejdzie
w życie z dn. 13.11.2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378).
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

3.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
2) o projektach, o których
mowa w art. 46
i art. 47 ust. 1 uuiś, przed
ich skierowaniem
do postępowania
z udziałem społeczeństwa:

Projekt Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD
•

Właściwy minister.

•

Każdorazowo: właściwy minister.

Uwagi

2)
Projekty:
polityki, strategii, planu i programu
w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji,
gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki
i wykorzystywania terenu,
opracowywany lub przyjmowany przez
organy administracji, wyznaczający
ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;
Projekt:
• polityki ekologicznej państwa,
• polityki energetycznej Polski,
• krajowego planu na rzecz
energii i klimatu,
• krajowego planu
gospodarowania odpadami,
• polityki morskiej RP,
• programu ochrony
i zrównoważonego
użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z planem
działań,
• narodowego programu
leśnego,
• planu działań na rzecz
zabezpieczenia podaży
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

surowców nieenergetycznych
„Surowce dla przemysłu”,
polityki surowcowej państwa.

•

Projekt planu urządzenia lasu.

•

Projekt uproszczonego planu
urządzenia lasu.

•

Projekt wojewódzkiego planu
gospodarowania odpadami.

•

Projekt planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.

•

Projekt planu utrzymania wód.

•

Projekt wstępnej oceny ryzyka
powodziowego.

•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.

•

Starosta.

•

Zarząd województwa.

•
•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej.

•

Wojewoda

•
•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej.

Projekt mapy zagrożenia
powodziowego.

•
•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
dyrektor urzędu morskiego.

•

Projekt mapy ryzyka
powodziowego.

•
•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
dyrektor urzędu morskiego.

•

Projekt wstępnej oceny stanu
środowiska wód morskich.

•

Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

•

Projekt zestawu właściwości
typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich.

•

Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

Uwagi
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

Projekt zestawu celów
środowiskowych dla wód
morskich.

•

Projekt programu monitoringu
wód morskich.

•

Projekt programu ochrony wód
morskich.

•

Projekt planu zarządzania
ryzykiem powodziowym.

•

Projekt planu przeciwdziałania
skutkom suszy.

•

Projekt programu działań
w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz
zapobiegania dalszemu
zanieczyszczeniu.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Uwagi

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

•
•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej dla projektu planu zarządzania
ryzykiem powodziowym od strony morza.

•

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

•

Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej.

Strona 34

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

3)

4.

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
2) o projektach, o których
mowa w art. 46 i art. 47
ust. 1 uuiś, przed ich
skierowaniem do
postępowania z udziałem
społeczeństwa:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
2) o projektach, o których
mowa w art. 46 i art. 47
ust. 1 uuiś, przed ich
skierowaniem do
postępowania z udziałem
społeczeństwa:

•

Projekt: polityki, strategii,
planu i programu innego niż
wymienione w pkt 1 i 2,
którego realizacja może
spowodować znaczące
oddziaływanie na obszar
Natura 2000, jeżeli nie jest on
bezpośrednio związany
z ochroną obszaru Natura 2000
lub nie wynika z tej ochrony.

Art. 47.
• Projekty (i zmiany)
dokumentów innych niż
wymienione w art. 46 ust. 1
uuiś [wyliczonych powyżej,
w wierszach 2-3 niniejszej
tabeli], jeżeli w uzgodnieniu
z właściwym organem, organ
opracowujący projekt
stwierdzi, że realizacja
postanowień danego
dokumentu albo jego zmiany
może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko

•

•

Organ właściwy do przyjęcia lub zmiany
tego dokumentu.

Organy właściwe do przyjęcia lub zmiany
tych dokumentów.

Uwagi

Jest to kategoria otwarta
(wniosek z interpretacji
sformułowania „inne, niż
wymienione w p. 1 i 2”)
projektowanych dokumentów,
które nie dotyczą żadnej
z dziedzin życia społecznogospodarczego ani nie
mieszczą się w kategorii
dokumentów dotyczących
planowania przestrzennego
i rozwoju, wymienionych
w art. 36 ust. 1 p. 1–2 uuiś,
ale których realizacja może
spowodować znaczące
oddziaływanie na obszar
Natura 2000.

Jest to kategoria otwarta
projektów i dokumentów
(wniosek z interpretacji
sformułowania „inne niż
wymienione w art. 46 ust.
1” uuiś).
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Nr
wiersza

6.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
3) o informacjach
o odstąpieniu
od przeprowadzenia
strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko, o którym mowa
w art. 48 ust. 1 i 2 uuiś:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

8.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
4) o stanowiskach,
o których mowa w art. 47
ust. 3 uuiś:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
4a) o stanowiskach,
o których mowa w art. 53
ust. 1 uuiś:

•

Organy właściwe do przyjęcia lub zmiany
tych dokumentów [wymienione
w wierszach 2-4 niniejszej tabeli].

•

Organ opracowujący projekt dokumentu
innego niż wymieniony w art. 46 ust. 1
uuiś.

[wymienione powyżej w wierszach
2-4 niniejszej tabeli].

•

7.

Dokumenty z art. 46 ust. 1 pkt
1 i 2 uuiś

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Stanowisko organu
opracowującego projekt
dokumentu (innego niż
wymieniony w art. 46 ust. 1
uuiś) w sprawie potrzeby
przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na
środowisko albo jej braku.

Uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko.

•
•
•
•
•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalny dyrektor ochrony środowiska,
dyrektor urzędu morskiego,
Główny Inspektor Sanitarny,
państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny,
państwowy powiatowy inspektor
sanitarny.

Uwagi

Zajęcie stanowiska następuje
w drodze postanowienia.
Organ prowadzący
postępowanie główne również
może udostępnić kartę
informacyjną w PDWD dla
postanowienia uzgadniającego
stopień szczegółowości
informacji wymaganych w
prognozie.
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Nr
wiersza

9.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
5) o opiniach, o których
mowa w art. 54 ust. 1 uuiś:

10.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
6) o dokumentach,
o których mowa w art. 46
i 47 uuiś wraz z
podsumowaniem, o którym
mowa w art. 55 ust. 3 uuiś,
po ich przyjęciu:

11.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
7) o prognozach
oddziaływania na
środowisko:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

•

Opinie wobec projektu
dokumentu, o którym mowa
w art. 46 lub art. 47 ust. 1
uuiś wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

Przyjęte dokumenty, o których
mowa w art. 46 i 47 uuiś
[wymienione w wierszach 2-4
niniejszej tabeli] wraz
z podsumowaniem
obejmującym omówienie
procedury współdziałania,
rozwiązań alternatywnych oraz
udziału społeczeństwa itp.

Prognoza oddziaływania na
środowisko projektowanego
dokumentu.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•
•
•
•
•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalny dyrektor ochrony środowiska
dyrektor urzędu morskiego,
Główny Inspektor Sanitarny,
państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny,
państwowy powiatowy inspektor
sanitarny.

•

Organ właściwy do przyjęcia dokumentu.

•

Organ opracowujący projekt dokumentu
[wskazany w wierszach 2-4 niniejszej
tabeli] stosownie do rodzaju
projektowanego dokumentu.

Uwagi

Organ prowadzący
postępowanie główne również
może udostępnić kartę
informacyjną w PDWD dla tej
opinii.

Zwrot: „wraz
podsumowaniem” oznacza, że
tworzona jest jedna (wspólna)
karta dla przyjętego
dokumentu
i podsumowania.
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Nr
wiersza

12.

13.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Postanowienia w sprawie
stwierdzenia obowiązku
przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na
środowisko.

•

Wniosek podmiotu planującego
podjęcie realizacji
przedsięwzięcia należącego
do kategorii przedsięwzięć
mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
8) o postanowieniach,
o których mowa w art. 63
ust. 1 uuiś:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
9) o wnioskach
o wydanie decyzji
i o decyzjach
o środowiskowych
uwarunkowaniach:

•

decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach określająca
środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsięwzięcia.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

Organ właściwy do wydania postanowienia
o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko = organ
właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach:
• Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
• starosta,
• regionalny dyrektor ochrony środowiska,
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
• dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.

Organy właściwe do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach:
• Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
• starosta,
• regionalny dyrektor ochrony środowiska,
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
• dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.

-wydawana na podstawie uuiś.
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

Decyzje o zatwierdzeniu
projektu budowlanego
zostaną uchylone z dniem
19.09.2020 (Dz. U. z 2020 r.

•
•

14.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

•
•

•

Wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę,
decyzja o pozwoleniu na
budowę,
wniosek o wydanie decyzji
o zatwierdzeniu projektu
budowlanego,
decyzja o zatwierdzeniu
projektu budowlanego,
wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych,
decyzja o pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych

- wydawane na podstawie ustawy
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane.

1. Organ administracji architektonicznobudowlanej:
• starosta,
• wojewoda,
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Organ nadzoru budowlanego:
• powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego,
• wojewoda przy pomocy wojewódzkiego
inspektora nadzoru budowlanego,
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

poz. 471);
art. 72 ust. 1 pkt 1 uuiś
otrzyma z tą datą następujące
brzmienie:
„Decyzja o zatwierdzeniu
projektu zagospodarowaniu
działki lub terenu lub projektu
architektonicznobudowlanego.”
Dotychczasowe decyzje
o zatwierdzeniu projektu
budowlanego wymagają
stworzenia kart w PDWD.
Wydanie decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach następuje
także przed dokonaniem
zgłoszenia budowy lub
wykonania robót budowlanych
oraz zgłoszenia zmiany
sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części
na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. ALE uuiś nie
przewiduje obowiązku
przygotowania karty
informacyjnej dla
zgłoszeń.
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na rozbiórkę
obiektów jądrowych,
• decyzja o pozwoleniu na
rozbiórkę obiektów jądrowych
– wydawana na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane.

•

•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Uwagi

•

•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

•

•

Wniosek o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu
- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i
zagospodarowaniu
Przestrzennym.
Wniosek o wydanie koncesji
na poszukiwanie lub
rozpoznawanie kompleksu
podziemnego składowania
dwutlenku węgla,
koncesja na poszukiwanie
lub rozpoznawanie kompleksu
podziemnego składowania
dwutlenku węgla,
wniosek o wydanie koncesji
na wydobywanie kopalin
ze złóż,
koncesja na wydobywanie
kopalin ze złóż,

Organ administracji architektonicznobudowlanej:
• starosta,
• wojewoda,
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

•
•

Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
wojewoda.

1. Organy administracji geologicznej:
• minister właściwy do spraw środowiska,
• marszałek województwa,
• starosta.
2. Organy nadzoru górniczego:
• Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
• dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
• dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

•

•

•
•

•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

wniosek o wydanie koncesji
na podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie substancji,
koncesja na podziemne
bezzbiornikowe
magazynowanie substancji,
wniosek o wydanie koncesji
na podziemne składowanie
odpadów,
koncesja na podziemne
składowanie odpadów,
wniosek o wydanie koncesji
na podziemne składowanie
dwutlenku węgla,
koncesja na podziemne
składowanie dwutlenku węgla

- udzielane na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze.
•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:
•

wniosek o wydanie decyzji
zatwierdzającej plan ruchu dla
wykonywania robót
geologicznych związanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów
lub decyzji inwestycyjnej
w celu wykonywania koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów
oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża,
decyzja zatwierdzająca plan
ruchu dla wykonywania robót

1. Organy administracji geologicznej:
• minister właściwy do spraw środowiska,
• marszałek województwa,
• starosta.
2. Organy nadzoru górniczego:
• Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
• dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
• dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

geologicznych związanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów
lub decyzji inwestycyjnej
w celu wykonywania koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów
oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża
- wydawane na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:
1.

•

Wniosek o wydanie decyzji
zatwierdzającej plan ruchu dla
wykonywania robót
geologicznych na podstawie
koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny,
decyzja zatwierdzająca plan
ruchu dla wykonywania robót
geologicznych na podstawie
koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze.

1. Organy administracji geologicznej:
• minister właściwy do spraw środowiska,
• marszałek województwa,
• starosta.
2. Organy nadzoru górniczego:
• Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
• dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
• dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Wniosek o wydanie decyzji
określającej szczegółowe
warunki wydobywania
kopaliny,
decyzja określająca
szczegółowe warunki
wydobywania kopaliny

•

Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na: regulację
wód, wykonanie urządzeń
wodnych oraz wydobywanie
z wód kamienia, żwiru, piasku
oraz innych materiałów,
pozwolenie wodnoprawne
na: regulację wód, wykonanie
urządzeń wodnych oraz
wydobywanie z wód kamienia,
żwiru, piasku oraz innych
materiałów

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

1. Organy administracji geologicznej:
• minister właściwy do spraw środowiska,
• marszałek województwa,
• starosta.
2. Organy nadzoru górniczego:
• Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
• dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
• dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.

•
•
•
•

minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej,
dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Wód Polskich,
dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
kierownik nadzoru wodnego Wód
Polskich.

- wydawane na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
– Prawo wodne.
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72

•
•

Wniosek w sprawie wszczęcia
postępowania scaleniowego,
decyzja o zatwierdzeniu
projektu scalenia lub wymiany
gruntów

•

Starosta.
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
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ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla

Uwagi

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 26 marca 1982
r. o scalaniu gruntów.

•
•

wniosek o wydanie decyzji o
zamianie lasu na użytek rolny,
decyzja o zmianie lasu
na użytek rolny

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

•

•

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych,
starosta.

•
•

Wojewoda,
starosta.

•

Wojewoda.

Wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej,
decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg
publicznych.

•

•

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej

Strona 44

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
przedsięwzięć Euro 2012,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
przedsięwzięć Euro 2012
•

Wojewoda.

•

Wojewoda.

•

Wojewoda.

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego
turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Uwagi

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie
kolejowym.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego,
decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 12 lutego 2009 r.
o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego.

•

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu,
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ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu.

•

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
regionalnej sieci
szerokopasmowej,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
regionalnej sieci
szerokopasmowej

•

Wojewoda.

•
•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
marszałek województwa,
starosta.

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Uwagi

decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu

•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Wniosek o wydanie decyzji
o zezwolenie na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,
decyzja o zezwolenie
na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych.
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72

•

Uwagi

Wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację
inwestycji,
decyzja o pozwoleniu
na realizację inwestycji

- w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych.
•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszącej,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszącej

•

Wojewoda.

•

Wojewoda.

•

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 29 czerwca 2011
r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących.

•
•

Wniosek o wydanie zezwolenia
na budowę obiektu jądrowego,
zezwolenie na budowę obiektu
jądrowego,
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ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

wniosek o wydanie zezwolenia
na budowę składowiska
odpadów promieniotwórczych,
zezwolenie na budowę
składowiska odpadów
promieniotwórczych

- wydawane na podstawie ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe.
•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

•

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

•
•
•

Marszałek województwa,
starosta,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze.

•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na założenie
lotniska,
decyzja o zezwoleniu
na założenie lotniska

•
•
•
•

Wniosek o wydanie zezwolenia
na zbieranie odpadów,
zezwolenie na zbieranie
odpadów,
wniosek o wydanie zezwolenia
na przetwarzanie odpadów,
zezwolenie na przetwarzanie
odpadów,
wniosek o wydanie zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie
odpadów,
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•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów

- wydawane na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

•

Wojewoda.

•

Wojewoda Pomorski.

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w
zakresie sieci przesyłowych.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej

•

Wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie
infrastruktury dostępowej,
decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie
infrastruktury dostępowej

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy
drogi wodnej łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską.
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Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących

•

Wojewoda.

•

Wojewoda.

•

Wojewoda Pomorski.

Uwagi

- wydawana na podstawie
ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym.
•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie
Centralnego Portu
Komunikacyjnego,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie
Centralnego Portu
Komunikacyjnego

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym.
•

Wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie budowy
Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziału Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku,
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie
budowy Muzeum Westerplatte
i Wojny 1939 - Oddziału
Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r.
o inwestycjach w zakresie budowy
Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziału Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.
•
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

•

Wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy
portu zewnętrznego,
decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy
portu zewnętrznego

•

Wojewoda.

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 9 sierpnia
2019 r. o inwestycjach
w zakresie budowy portów
zewnętrznych.
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
10) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 72
ust. 1, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na środowisko:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

•

15.

16.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
11) o postanowieniach, o
których mowa w art. 79 ust.
2 uuiś:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
12) o postanowieniach,
o których mowa w art. 90
ust. 1 uuiś:

•

projekt uchwały o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszącej
w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji
towarzyszących.
Postanowienia wydawane dla
przedsięwzięć realizowanych
na terenach zamkniętych
wyłączające stosowanie
przepisów działu III (udział
społeczeństwa) i VI uuiś
(transgraniczna ocena
oddziaływania na środowisko),
jeżeli zastosowanie tych
przepisów dotyczących
mogłoby mieć niekorzystny
wpływ na cele obronności
i bezpieczeństwa państwa.

Postanowienia w sprawie
uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia
w ramach ponownej oceny
oddziałania na środowisko.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Rada gminy.

•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwagi

Art. 72 ust. 1b zd. 2 uuiś:
Ilekroć przepisy uuiś mają
zastosowanie do wszystkich
decyzji, o których mowa w
art. 72 ust. 1 uuiś, mają także
odpowiednie zastosowanie
do tej uchwały.

Kartę informacyjną dla
postanowienia uzgadniającego
w PDWD może sporządzić
także organ główny
prowadzący postępowanie w
sprawie wydania decyzji.

Uuiś nie przewiduje
obowiązku tworzenia kart
informacyjnych dla uzgodnień
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

negatywnych, tj. postanowień
o odmowie uzgodnienia
warunków realizacji
przedsięwzięcia w ramach
ponownej oceny oddziałania
na środowisko
przyjmowanych na podstawie
art. 90 ust. 1a -1b uuiś.

17.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
13) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96
ust. 1 uuiś, wydawanych
dla przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000, dla
których przeprowadzono
ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
13) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96
ust. 1 uuiś, wydawanych
dla przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000, dla
których przeprowadzono
ocenę oddziaływania

•
•

zgłoszenie budowy lub
wykonania robót budowlanych,
zgłoszenie zmiany sposobu
użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części
- dokonywane na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane.

•

wnioski o wydanie decyzji
i decyzje:
1) o których mowa
w art. 72 ust. 1 uuiś
[omówione w wierszu 14
niniejszej tabeli],

•
•

Starosta,
wojewoda.

Katalog tych decyzji jest
otwarty, obejmując wszelkie
rodzaje szeroko rozumianych
przedsięwzięć, które mogą
oddziaływać na obszar Natura
2000. Skutkiem uznania,
że takie oddziaływania mogą
wystąpić i przeprowadzenia
oceny oddziaływania na
obszar Natura 2000 jest
obowiązek publikacji karty
informacyjnej.

Organy właściwe - organy wymienione
w wierszu 14 niniejszej tabeli jako właściwe do
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.
1 uuiś.
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
13) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96
ust. 1 uuiś, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000, dla
których przeprowadzono
ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
13) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96
ust. 1 uuiś, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać
na obszar Natura 2000, dla
których przeprowadzono
ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000:

•

wnioski o wydanie decyzji
i decyzje:
2) koncesja, inna niż
wymieniona w art. 72 ust. 1
pkt 4 uuiś

•
•
•

Minister właściwy do spraw środowiska,
marszałek województwa,
starosta.

•

Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej,
dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Wód Polskich,
dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

- wydawana na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze.

•

wnioski o wydanie decyzji
i decyzje:
3) zgoda wodnoprawna inna
niż pozwolenie wodnoprawne
wymienione w art. 72 ust. 1
pkt 6 uuiś

- wydawana na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne.

•
•
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
13) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96
ust. 1 uuiś, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, dla
których przeprowadzono
ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
13) o wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 96
ust. 1 uuiś, wydawanych dla
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, dla
których przeprowadzono
ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000:

18.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
14) o postanowieniach,
o których mowa w art. 97
ust. 1 uuiś:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

wnioski o wydanie decyzji
i decyzje:
4) zezwolenie na usunięcie
drzew lub krzewów

•
•

Wójt, burmistrz prezydent miasta,
wojewódzki konserwator zabytków.

•
•

Dyrektor urzędu morskiego,
minister właściwy ds. gospodarki
morskiej.

- wydawane na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

•

wnioski o wydanie decyzji
i decyzje:
5) pozwolenie na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń
w polskich obszarach morskich

- wydawane na podstawie ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej.

•

Stwierdzenie obowiązku
przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000.

•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Kartę informacyjną dla
postanowienia uzgadniającego
w PDWD może sporządzić
także organ główny
prowadzący postępowanie w
sprawie wydania decyzji.
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Nr
wiersza

19.

20.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
15) o postanowieniach,
o których mowa w art. 98
ust. 1 uuiś:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
16) o raportach
o oddziaływaniu
przedsięwzięcia
na środowisko:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

•

Postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia
w zakresie oddziaływania na
obszar Natura 2000.

Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

1. Organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach:
• wójt (burmistrz, prezydent miasta),
• starosta,
• regionalny dyrektor ochrony środowiska,
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
• dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
2. Organy właściwe do prowadzenia
postępowania w sprawie ponownej
oceny oddziaływania na środowisko:
• regionalny dyrektor ochrony środowiska.

3. Organy właściwe do prowadzenia
postępowania w sprawie wydania
decyzji, w ramach której jest
przeprowadzana ponowna ocena
oddziaływania na środowisko.

Uwagi

Kartę informacyjną dla
postanowienia uzgadniającego
w PDWD może sporządzić
także organ główny
prowadzący postępowanie
w sprawie wydania decyzji.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 uuiś
publicznie dostępne wykazy
danych o dokumentach,
o których mowa w art. 21 ust.
2 pkt 16 […], prowadzą także
władze publiczne właściwe
do prowadzenia
postępowania, w ramach
którego lub w wyniku którego
sporządzane są te
dokumenty.
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Nr
wiersza

21.

22.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
17) o analizach
porealizacyjnych:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
18) o postanowieniach,
o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1 uuiś:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

Analiza porealizacyjna.

Postanowienie o
przeprowadzeniu postępowania
w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD
1. Organy właściwe do otrzymania
analizy porealizacyjnej:
• regionalny dyrektor ochrony środowiska,
• sejmik województwa,
• rada powiatu,
• wójt (burmistrz, prezydent miasta),
• starosta,
• marszałek województwa,
• wojewódzki inspektor ochrony
środowiska.
2. Organy właściwe do wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach:
• Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
• starosta,
• regionalny dyrektor ochrony środowiska,
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
• dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.

Uwagi

Zgodnie z art. 22 ust. 2 uuiś
publicznie dostępne wykazy
danych o dokumentach,
o których mowa w art. 21 ust.
2 pkt […] 17 prowadzą także
władze publiczne właściwe
do prowadzenia
postępowania, w ramach
którego lub w wyniku którego
sporządzane są te
dokumenty.

1. Organy właściwe do wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach:
• wójt (burmistrz, prezydent miasta),
• starosta,
• regionalny dyrektor ochrony środowiska,
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
• dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
2. Organy właściwe do wydania decyzji
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, 10, 14, 18 uuiś, jeżeli w ramach
postępowania w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
nie była przeprowadzona ocena
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

•
•
•
•

•

23.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
19) o powiadomieniach,
o których mowa w art. 109
ust. 1 i art. 113
ust. 3:

•

•

24.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
20) o dokumentach,
o których mowa
w art. 118:

Powiadomienie przez GDOŚ
państwa, na którego terytorium przedsięwzięcie to może
oddziaływać, o decyzji, która
ma być dla tego przedsięwzięcia wydana, i o organie
właściwym do jej wydania.
Powiadomienie przez GDOŚ
państwa, na którego terytorium może oddziaływać realizacja planu, programu, polityki lub strategii o możliwym
transgranicznym oddziaływaniu
skutków realizacji projektowanego dokumentu.

Uwagi

oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko:
starosta,
wojewoda,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego.

•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dokumenty zawierające
informacje o:
1) przedsięwzięciu
podejmowanym poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którego realizacja
może oddziaływać na
środowisko na jej terytorium,
2) projekcie dokumentu
opracowywanym poza
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia
karty w PDWD

Uwagi

terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którego skutki
realizacji mogą oddziaływać na
środowisko na jej terytorium.

•

25.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
21) o decyzjach
i dokumentach, o których
mowa w art. 120 ust. 1:

26.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane:
22) o wynikach prac
studialnych z zakresu
ochrony środowiska:

Nr
wiersza

1.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:

•

Projekt dokumentu lub
dokument, którego realizacja
może oddziaływać na
środowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
decyzja w sprawie
przedsięwzięcia, którego
realizacja może oddziaływać na
środowisko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki prac studialnych
z zakresu ochrony środowiska
(np. studia ochrony
przeciwpowodziowej opracowane
dla rzek lub ich odcinków).

•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•

Władze publiczne, które opracowały
prace studialne lub zleciły ich
opracowanie.

•

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Projekt wojewódzkiego
programu ochrony środowiska.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Kategoria otwarta.

Uwagi

Zarząd województwa.
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
a) projektach, przed ich
skierowaniem do
postępowania
z udziałem społeczeństwa:
• wojewódzkich,
powiatowych
i gminnych programów
ochrony środowiska,
• programów ochrony
powietrza,
• programów ochrony
środowiska przed
hałasem,
• wewnętrznych
i zewnętrznych planów
operacyjnoratowniczych:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Projekt powiatowego programu
ochrony środowiska.

•

Zarząd powiatu.

•

Projekt gminnego programu
ochrony środowiska.

•

Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

•

Projekt programu ochrony
powietrza.

•

Zarząd województwa.

•

Projekt programu ochrony
środowiska przed hałasem.

•

Marszałek województwa.

•

Projekt wewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego.

•

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej.

•

Projekt zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego.

•

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej.

Uwagi
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
ba) strategiach rozwoju,
programach i dokumentach
programowych,
o których mowa w art. 14
ust. 1 upoś:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju.

•

Długookresowa strategia
rozwoju kraju,
Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju,
Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju,
Strategia „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko”,
Strategia Rozwoju Transportu,
Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Rybactwa,
Strategia Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki
"Dynamiczna Polska 2020",
Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego,
Strategia Ponadregionalna,
umowa partnerstwa,
programy służące realizacji
umowy partnerstwa niezależnie od nazwy własnej.

•
2.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Rada Ministrów

Uwagi

Przepis uchylający wejdzie w
życie z dn. 13.11.2020 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1378).
W miejsce KPZP wejdzie
„Koncepcja rozwoju kraju”.

We wszystkich przypadkach
gdy organem właściwym jest
Rada Ministrów, publikacja
karty informacyjnej spoczywa
na Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
•

Rada Ministrów
Minister wiodący –
przygotowujący projekt
dokumentu może również
przygotować kartę
informacyjną i udostępnić ją
w PDWD.

Strona 61

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•
•
•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

Aktualnie są to Programy
operacyjne: Inteligentny
Rozwój, Infrastruktura i
Środowisko, Wiedza Edukacja
Rozwój, Polska Cyfrowa;
Polska Wschodnia; Pomoc
Techniczna; Rozwoju
Obszarów Wiejskich; Rybactwo
i Morze,
Programy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej,
Krajowa Polityka Miejska 2023,
polityka publiczna.

•

Strategia rozwoju związku
metropolitalnego.

•

Stratega rozwoju gminy.

•

Stratega rozwoju
województwa.

•

Stratega rozwoju
ponadlokalnego.

•

Programy służące realizacji
umowy partnerstwa w zakresie
polityki spójności – regionalne
programy operacyjne.

•

Zgromadzenie związku metropolitalnego.

•

Rada gminy.

•

Sejmik województwa.

•

Organ stanowiący związku międzygminnego
albo stowarzyszenia.

•

Zarząd województwa.

Strona 62

Nr
wiersza

3.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
c) wojewódzkich,
powiatowych i gminnych
programach ochrony
środowiska:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Wojewódzki program ochrony
środowiska.

•

Sejmik województwa.

•

Powiatowy program ochrony
środowiska.

•

Rada powiatu.

•

Gminny program ochrony
środowiska.

•

Rada gminy.

•
•
•

Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
związek metropolitalny,
marszałek województwa.

•

Sejmik województwa.

4.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
d) opracowaniach
ekofizjograficznych:

•

Opracowanie ekofizjograficzne.

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
e) programach ochrony
powietrza:

•

Program ochrony powietrza.

Uwagi

Strona 63

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

6.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
ea) harmonogramach
zadań w zakresie
historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi:

7.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
eb) rejestrze historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi:

8.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
f) wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach
ustalających plan
remediacji historycznego

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Harmonogram zadań w
zakresie historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi.

•

Rejestr historycznych
zanieczyszczeń powierzchni
ziemi.

•

Wniosek o wydanie decyzji
ustalających plan remediacji
historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi,
decyzja ustalająca plan
remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni
ziemi.

•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwagi

Strona 64

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

zanieczyszczenia
powierzchni ziemi:

9.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
g) rejestrach zawierających
informacje o terenach
zagrożonych ruchami
masowymi ziemi oraz
o terenach, na których
występują te ruchy:

10.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
h) mapach akustycznych,
o których mowa w art. 118
ust. 1 upoś:

11.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:

•

Rejestr zawierający informacje
o terenach zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz
o terenach, na których
występują te ruchy.

•

Strategiczne mapy hałasu.

•

Program ochrony środowiska
przed hałasem.

•

Starosta.

•
•
•

Prezydent miasta,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
marszałek województwa.

•

Sejmik województwa.

Aktualna nazwa: „strategiczne
mapy hałasu”

Strona 65

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

i) programach ochrony
środowiska przed hałasem:

12.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
j) zgłoszeniach, o których
mowa w art. 152 ust. 1
uuiś:

•

Zgłoszenia dla instalacji,
z której emisja nie wymaga
pozwolenia, mogącej
negatywnie oddziaływać na
środowisko.

•

Wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego,
pozwolenie zintegrowane,
wniosek o wydanie pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza,
pozwolenie na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza,
wniosek o wydanie pozwolenia
na wytwarzanie odpadów,
pozwolenie na wytwarzanie
odpadów.

•
•

13.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
k) wnioskach o wydanie
pozwolenia i o wydanych
pozwoleniach:

•
•
•

•

•

Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na
wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi,
pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi.

•
•

•
•
•

Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta.

Starosta,
regionalny dyrektor ochrony środowiska,
marszałek województwa.
.

•

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Wód Polskich.

Strona 66

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

14.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
m) przeglądach
ekologicznych:

15.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
ma) zgłoszeniach,
o których mowa w art. 250
ust. 1 upoś:

16.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
mb) programach
zapobiegania poważnym
awariom przemysłowym,
o których mowa w art. 251
ust. 1 upoś:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Przegląd ekologiczny.

•

Zgłoszenie zakładu
o zwiększonym ryzyku lub
o dużym ryzyku.

•

Program zapobiegania
poważnym awariom
przemysłowym.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Starosta.

•

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej,
Komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej.

•

•

Uwagi

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej.
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Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

17.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
n) raportach
o bezpieczeństwie oraz
o decyzjach, o których
mowa w art. 259 ust. upoś:

18.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
na) kontrolach planowych,
o których mowa w art. 269
upoś:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Raport o bezpieczeństwie.

•

Program kontroli planowych,
obejmujący częstotliwość
kontroli w terenie dla zakładów
o zwiększonym ryzyku
i zakładów o dużym ryzyku.

•

•
•

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Uwagi

Uchylono kompetencję organu
PSP do wydawania decyzji
o grupach zakładów - brak
obowiązku tworzenia kart dla
decyzji do których odwołuje
się litera n).

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej,
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Strona 68

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

19.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
o) rejestrach substancji
niebezpiecznych, o których
mowa w art. 267 ust. 1
upoś:

20.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
p) wewnętrznych
i zewnętrznych planach
operacyjno-ratowniczych:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

w art. 267 upoś brak podstawy
prawnej do przyjęcia takich
rejestrów (przepis uchylony) –
brak obowiązku prowadzenia
w PDWD karty dla rejestru.

•
•

Zewnętrzny plan operacyjnoratowniczy,
wewnętrzny plan operacyjnoratowniczy.

•

Komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej.
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Nr
wiersza

21.

22.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
q) wykazach, o których
mowa w art. 286 ust. 1
upoś:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
23) z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony
środowiska o:
r) decyzjach o wymiarze,
odroczeniu terminu
płatności, zmniejszeniu
i umorzeniu opłat za
korzystanie ze środowiska
lub administracyjnych kar
pieniężnych:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

•

•

Wykaz zawierający
wykorzystane do ustalenia
wysokości opłat informacje
i dane o zakresie korzystania
ze środowiska.

Decyzja o wymiarze
administracyjnej kary
pieniężnej,
decyzja o odroczeniu płatności
opłaty za korzystanie ze
środowiska lub
administracyjnej kary
pieniężnej,
decyzja o zmniejszeniu albo
umorzeniu opłaty za
korzystanie ze środowiska lub
administracyjnej kary
pieniężnej.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

•
•

Uwagi

Marszałek województwa.

Marszałek województwa,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Obowiązek sporządzenia karty
informacyjnej dotyczy
wyłącznie wydanych decyzji,
nie obejmuje wniosków o ich
wydanie.
Dla decyzji o odmowie
odroczenia terminu płatności
opłaty lub kary, jeżeli nie są
spełnione warunki odroczenia
określone ustawowo – brak
obowiązku ustawowego
tworzenia karty w PDWD.
Dla decyzji o obowiązku
uiszczenia odroczonych opłat
albo kar – brak obowiązku
ustawowego tworzenia karty
w PDWD.

Strona 70

Nr
wiersza

1.

2.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy
z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody o:
a) projektach planów
ochrony, projektach
planów zadań ochronnych
oraz projektach zadań
ochronnych tworzonych dla
form ochrony przyrody:

•

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody o:
b) wnioskach o wydanie
zezwolenia i o zezwoleniach na czynności
podlegające zakazom lub
ograniczeniom w stosunku
do gatunków objętych
ochroną, o których mowa
w art. 56 ust. 1 i 2 tej
ustawy, oraz o projektach
zarządzeń, o których
mowa w art. 56a uop:

•

•

•

•

•

Plany ochrony tworzone dla
parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków
krajobrazowych oraz obszarów
Natura 2000,
plany zadań ochronnych
tworzone dla parku
narodowego lub rezerwatu
przyrody oraz obszarów Natura
2000,
zadania ochronne tworzone
dla parku narodowego lub
rezerwatu przyrody.
Wniosek o wydanie zezwolenia
na zbiór roślin lub grzybów
oraz pozyskiwanie zwierząt,
objętych ochroną gatunkową,
zezwolenie na zbiór roślin lub
grzybów oraz pozyskiwanie
zwierząt objętych ochroną
gatunkową.
Projekt zarządzenia
zezwalającego na czynności
podlegające zakazom
określonym w art. 52 ust. 1
uop w stosunku do bobra
europejskiego, kormorana
czarnego oraz czapli siwej.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•
•
•
•

Dyrektor parku narodowego,
regionalny dyrektor ochrony środowiska,
dyrektor parku krajobrazowego,
dyrektor zespołu parków krajobrazowych,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwagi

Kartę informacyjną tworzy się
obowiązkowo wyłącznie dla
projektów tych dokumentów.

Dalsze zezwolenia z art. 65
wydawane przez ministra
właściwego do spraw
środowiska lub RDOŚ nie są
objęte obowiązkiem
tworzenia kart.

W drodze aktu prawa
miejscowego – zarządzenia.

Strona 71

Nr
wiersza

3.

4.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody o:
c) zezwoleniach
i świadectwach,
wydawanych na podstawie
rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97 z dnia 9 grudnia
1996 r. w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji
handlu nimi (Dz. Urz. WE
L 61 z 03.03.1997, str. 1,
z późn. zm.), a także
wnioskach o wydanie tych
zezwoleń i tych świadectw:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody o:
d) świadectwach
fitosanitarnych na wywóz
żywych roślin należących
do gatunków, o których
mowa w lit. c,
pochodzących z uprawy:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•
•

•

•

Wniosek o wydanie zezwolenia
lub świadectwa zezwalającego
na import,
zezwolenie lub świadectwo
zezwalające na import,
wniosek o wydanie zezwolenia
lub świadectwa zezwalającego
na eksport,
zezwolenie lub świadectwo
zezwalające na eksport.

Świadectwa fitosanitarne na
wywóz żywych roślin.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Minister właściwy do spraw środowiska.

•

Minister właściwy do spraw środowiska.

Uwagi

Strona 72

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy
z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody o:
e) zezwoleniach na
prowadzenie ogrodu
botanicznego, ogrodu
zoologicznego lub ośrodka
rehabilitacji zwierząt:

6.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy
z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody o:
f) wnioskach o wydanie
zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa
lub krzewu:

7.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody o:
g) decyzjach o wymiarze
kar pieniężnych, o których
mowa w art. 88 uop:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•
•

Zezwolenie na prowadzenie
ogrodu botanicznego, ogrodu
zoologicznego lub ośrodka
rehabilitacji zwierząt.

Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzewa lub krzewu,
zezwolenie na usunięcie drzewa
lub krzewu.

•

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Kary pieniężne za uszkodzenie,
zniszczenie drzewa lub krzewu
oraz za usunięcie drzewa lub
krzewu bez zezwolenia.

•

•
•
•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
wojewódzki konserwator zabytków.
Starosta, marszałek województwa – w
przypadkach wskazanych w art. 90 uop

•

Uwagi

Brak obowiązku sporządzenia
karty informacyjnej dla
zgłoszeń, sprzeciwu, decyzji
o wniesieniu opłaty itp. z art.
87f uop.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Strona 73

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

8.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy
z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody o:
h) zezwoleniach na
sprowadzanie do kraju,
przetrzymywanie,
prowadzenie hodowli,
rozmnażanie i sprzedaż na
terenie kraju roślin,
zwierząt lub grzybów
gatunków obcych, które
w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego
mogą zagrozić rodzimym
gatunkom lub siedliskom
przyrodniczym:

9.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
24) z zakresu ustawy
z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody o:
i) zgłoszeniach
dokonywanych na
podstawie art. 118 uop
oraz decyzjach
wydawanych na podstawie
art. 118 i art. 118a uop:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•
•

•

•

Zezwolenie na: wwożenie
z zagranicy gatunków obcych,
zezwolenie na
przetrzymywanie, hodowlę,
rozmnażanie, oferowanie do
sprzedaży i zbywanie gatunków
obcych.

Zgłoszenie prowadzenia
określonych działań na
obszarach form ochrony
przyrody,
sprzeciw od zgłoszenia zamiaru
prowadzenia tych działań.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

•

Uwagi

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zgłoszenie stanowi wniosek
o wydanie decyzji, która
zastąpiła milczącą zgodę
organu.

Strona 74

Nr
wiersza

1.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
a) zezwoleniach
na zbieranie odpadów,
zezwoleniach na
przetwarzanie odpadów
oraz zezwoleniach na
zbieranie i przetwarzanie
odpadów:

2.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
b) zezwoleniach na
zbieranie zakaźnych
odpadów medycznych lub
zakaźnych odpadów
weterynaryjnych:

3.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
c) decyzjach
zatwierdzających zmianę
klasyfikacji odpadów

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•
•
•

•

•

•

Zezwolenie na zbieranie
odpadów,
zezwolenie na przetwarzanie
odpadów,
zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na zbieranie
zakaźnych odpadów
medycznych,
zezwolenie na zbieranie
zakaźnych odpadów
weterynaryjnych.

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji
odpadów niebezpiecznych na
odpady inne niż niebezpieczne.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
marszałek województwa,
starosta.

•
•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
marszałek województwa,
starosta.

•

Marszałek województwa.

Uwagi

Zgłoszenie stanowi wniosek
o wydanie decyzji, która
zastąpiła milczącą zgodę
organu.

Strona 75

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

niebezpiecznych na odpady
inne niż niebezpieczne
oraz decyzjach
o wyrażeniu sprzeciwu:

4.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
d) decyzjach o wyrażeniu
sprzeciwu wobec uznania
przedmiotu lub substancji
za produkt uboczny:

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
e) decyzjach nakazujących
posiadaczowi odpadów
usunięcie odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
lub magazynowania:

Ze względu na zmianę przepisów
sprzeciw od zgłoszenia zastąpiła
decyzja o wyrażeniu zgody na
uznanie odpadu za produkt uboczny.

•

•
•

Decyzja nakazująca
posiadaczowi odpadów
usunięcie odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich
składowania lub
magazynowania,
decyzja rozciągająca ją
na innych posiadaczy odpadów,
decyzja o zmianie sposobu
wykonania ww. decyzji.

Brak obowiązku tworzenia
karty informacyjnej dla decyzji
o wyrażeniu zgody na uznanie
odpadu za produkt uboczny.

•
•

Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Strona 76

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

6.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
f) zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami:

7.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
g) decyzjach
nakładających na sprawcę
wypadku obowiązki
dotyczące gospodarowania
odpadami z wypadków:

8.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
h) decyzjach
zatwierdzających
instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Decyzja na spalanie odpadów
poza instalacjami lub
urządzeniami.

•

Decyzja adresowana
do sprawcy wypadku
w zakresie zagospodarowania
odpadami z wypadków, w tym
obowiązku przekazania ich
wskazanemu posiadaczowi
odpadów.

•

Decyzja zatwierdzająca
instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Marszałek województwa,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•
•
•

Starosta,
regionalny dyrektor ochrony środowiska,
dyrektor urzędu morskiego.

•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
marszałek województwa.

Uwagi

Strona 77

Nr
wiersza

9.

10.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
i) decyzjach określających
zakres i harmonogram
działań niezbędnych do
ustalenia przyczyn zmian
obserwowanych
parametrów oraz
możliwych zagrożeń dla
środowiska i decyzjach
określających zakres
i harmonogram działań
niezbędnych do usunięcia
przyczyn i skutków
stwierdzonych zagrożeń
dla środowiska:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
j) decyzjach
o wstrzymaniu
użytkowania składowiska
odpadów:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

Decyzja określająca zakres i
harmonogram działań
niezbędnych do usunięcia
przyczyn i skutków
stwierdzonych zagrożeń dla
środowiska.

Decyzja o wstrzymaniu
użytkowania składowiska
odpadów.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

•

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Uwagi

Strona 78

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

11.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
k) decyzjach
wstrzymujących
działalność posiadacza
odpadów:

12.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
l) zgodach na
wydobywanie odpadów:

13.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
m) decyzjach
wyrażających zgodę na
zamknięcie składowiska
odpadów:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Decyzja o wstrzymaniu
działalności posiadacza
odpadów.

•

Zgoda na wydobywanie
odpadów.

•

Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

•
•

Marszałek województwa,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•
•

Marszałek województwa,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwagi

Postanowienia określające
termin do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości
nie wymagają tworzenia kart
informacyjnych.
Decyzja wyrażająca zgodę na
podjęcie wstrzymanej
działalności również nie
wymaga karty.

Strona 79

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

14.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
n) decyzjach o zamknięciu
składowiska odpadów lub
jego wydzielonej części:

15.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
25) z zakresu ustawy
z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach o:
o) decyzjach o
przeniesienie praw i
obowiązków wynikających
z decyzji, o których mowa
w art. 151 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Zgoda na zamknięcie
składowiska odpadów lub jego
wydzielonej części.

•

Zmiana zarządzającego
składowiskiem odpadów –
decyzja o przeniesieniu praw
i obowiązków.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Marszałek województwa,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

•
•

Marszałek województwa,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwagi

Strona 80

Nr
wiersza

1.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
27) z zakresu ustawy
z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010
i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 150), o wnioskach
o wpis do rejestru
działalności regulowanej
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i o wpisach do tego
rejestru:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•
•

Wniosek o wpis do rejestru
działalności regulowanej,
wpis do rejestru działalności
regulowanej.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Uwagi

Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Strona 81

Nr
wiersza

1.

2.

3.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
a) wnioskach o wydanie
pozwolenia
i o pozwoleniach
wodnoprawnych na pobór
wód:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
b) decyzjach nakazujących
usunięcie drzew i
krzewów:
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•
•

•

•

•

Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód,
decyzja o wydaniu pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód.

Decyzja o usunięciu drzew
i krzewów w celu zapewnienia
właściwych warunków
przepływu wód powodziowych,
decyzja o usunięciu drzew lub
krzewów z wałów
przeciwpowodziowych.

Wstępna ocena stanu
środowiska wód morskich.

•
•

•

•

Uwagi

Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej,
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Wód Polskich,
dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.
.

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Wód Polskich.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Strona 82

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
c) wstępnej ocenie stanu
środowiska wód morskich:

4.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
d) zestawie celów
środowiskowych dla wód
morskich:

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
e) programie monitoringu
wód morskich:

•

•

Zestaw celów środowiskowych
dla wód morskich.

Program monitoringu wód
morskich.

•

•

Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej.

Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej.

Strona 83

Nr
wiersza

6.

7.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
f) programie ochrony wód
morskich:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
g) wystąpieniach,
o których mowa w art. 147
tej ustawy:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

Program ochrony wód
morskich.

Wystąpienie do właściwego
organu Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowej
o podjęcie działań niezbędnych
dla osiągnięcia dobrego stanu
środowiska wód morskich oraz
zapewnienia integralności,
funkcjonowania i zachowania
struktury ekosystemów
morskich, które mają być
utrzymane lub, w razie
potrzeby, odtworzone.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Rada Ministrów.

Uwagi

We wszystkich przypadkach
gdy organem właściwym jest
Rada Ministrów, publikacja
karty informacyjnej spoczywa
na Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Minister wiodący –
przygotowujący projekt
dokumentu może również
przygotować kartę
informacyjną i udostępnić ją
w PDWD.

•

Minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej.

Strona 84

Nr
wiersza

8.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
28) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 oraz
z 2019 r. poz. 125, 534,
1495 i 2170) o:
h) obszarach wód
morskich objętych formami
ochrony przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Wskazanie sieci obszarów wód
morskich objętych formą
ochrony przyrody następuje w
programie ochrony wód
morskich.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Rada Ministrów.

Uwagi

We wszystkich przypadkach
gdy organem właściwym jest
Rada Ministrów, publikacja
karty informacyjnej spoczywa
na Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Organ wiodący –
przygotowujący projekt
dokumentu może również
przygotować kartę
informacyjną i udostępnić ją
w PDWD.

Strona 85

Nr
wiersza

1.

Nr
wiersza

1.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
29) z zakresu ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z
2019 r. poz. 1355, 1501
i 1680) - o rejestrach
poważnych awarii:

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
30) o rejestrach, o których
mowa w art. 6b, art. 15v,
art. 34, art. 40, art. 50
i art. 50a ustawy z dnia
22 czerwca 2001 r.
o mikroorganizmach
i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 706):

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Rejestr poważnych awarii.

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•
•

•

•

•
•

Rejestr Zakładów Inżynierii
Genetycznej,
Rejestr Zamkniętego Użycia
Mikroorganizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych,
Rejestr Zamkniętego Użycia
Organizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych,
Rejestr Zamierzonego
Uwalniania GMO do
Środowiska,
Rejestr Produktów GMO,
Rejestr Upraw GMO.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Uwagi

Uwagi

Minister właściwy do spraw środowiska.

Strona 86

Nr
wiersza

1.

Nr
wiersza

1.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
31) o decyzjach
określających
szczegółowe warunki
wydobywania kopaliny,
o których mowa w art.
10 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U.
[Nr110] poz. 1190):

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś
W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
32) o deklaracjach
środowiskowych,
o których mowa w
ustawie z dnia 15 lipca
2011 r. o krajowym
systemie
ekozarządzania i audytu
(EMAS) (Dz. U. poz.
1060 oraz z 2019 r. poz.
1501):

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Decyzja określająca
szczegółowe warunki
wydobywania kopaliny.

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

Deklaracja środowiskowa.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•
•

Minister właściwy do spraw środowiska,
marszałek województwa,
starosta.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Uwagi

Uwagi

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Strona 87

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

1.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
33) z zakresu ustawy
z dnia 12 czerwca 2015
r. o systemie handlu
uprawnieniami do
emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 136) o:
a) decyzjach
odmawiających
uwzględnienia sprzeciwu,
o których mowa w art. 10
ust. 8 tej ustawy:

2.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
33) z zakresu ustawy
z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 136) o:
b) zezwoleniach, o których
mowa w art. 51 tej
ustawy:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

Decyzja o odmowie
uwzględnienia sprzeciwu od
odmowy dokonania przez
Krajowy ośrodek bilansowania i
zarządzania emisjami
czynności związanych z
rachunkiem w rejestrze Unii.

Zezwolenie na eksploatację
instalacji.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Minister właściwy do spraw klimatu.

•
•
•

Marszałek województwa,
starosta,
regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwagi

Strona 88

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

3.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
33) z zakresu ustawy
z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 136) o:
c) decyzjach, o których
mowa w art. 87 ust. 5
i art. 88 ust. 2 tej ustawy:

4.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
33) z zakresu ustawy
z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 136) o:
d) raportach na temat
wielkości emisji z instalacji
lub operacji lotniczych,
o których mowa w art. 80
ust. 3 i art. 86 ust. 10 tej
ustawy:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

•

Decyzja określająca
szacunkową wielkość emisji
w roku okresu rozliczeniowego,
decyzja określająca
szacunkową wielkość emisji za
rok okresu rozliczeniowego.

Raport na temat wielkości
emisji.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

•

Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania
emisjami.

Uwagi

Strona 89

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
33) z zakresu ustawy
z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 136) o:
e) sprawozdaniach z
weryfikacji, o których
mowa w art. 84 ust. 1 tej
ustawy:

6.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
33) z zakresu ustawy
z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 136) o:
f) decyzjach o wymierzeniu
kary pieniężnej, o których
mowa w art. 102 ust. 1,
art. 103 ust. 1-3, art. 104
ust. 1 i art. 105 tej
ustawy:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

Sprawozdanie z weryfikacji
raportu na temat wielkości
emisji lub raportu o liczbie
tonokilometrów pochodzących
z wykonywanych operacji
lotniczych w roku
monitorowania.

Decyzja o wymiarze
administracyjnej kary
pieniężnej.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania
emisjami.

•

Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Uwagi

Strona 90

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu
•

1.

2.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U.
z 2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:
a) koncesjach na
poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż
kopalin, poszukiwanie
i rozpoznawanie
kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku
węgla, wydobywanie
kopalin ze złóż, podziemne
bezzbiornikowe
magazynowanie
substancji, podziemne
składowanie odpadów oraz
podziemne składowanie
dwutlenku węgla:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U.

•

•
•

•

•

•

•

Koncesja w zakresie
poszukiwania lub
rozpoznawania złóż kopalin,
z wyłączeniem złóż
węglowodorów,
koncesja w zakresie
poszukiwania lub
rozpoznawania kompleksu
podziemnego składowania
dwutlenku węgla,
koncesja w zakresie
wydobywania kopalin ze złóż,
koncesja w zakresie
poszukiwania i rozpoznawania
złóż węglowodorów oraz
wydobywania węglowodorów
ze złóż,
koncesja w zakresie
podziemnego
bezzbiornikowego
magazynowania substancji,
koncesja w zakresie
podziemnego składowania
odpadów,
koncesja w zakresie
podziemnego składowania
dwutlenku węgla.

Rejestr obszarów górniczych.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•
•

Minister właściwy do spraw środowiska,
starosta,
marszałek województwa.

•

Państwowa służba geologiczna: Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy.

Uwagi

Strona 91

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

z 2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:
b) danych zawartych
w księdze rejestrowej
rejestru obszarów
górniczych i zamkniętych
podziemnych składowisk
dwutlenku węgla:

3.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:
c) kartach informacyjnych
złóż kopalin, o których
mowa w przepisach
wydanych na podstawie
art. 97 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy:

4.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U.
z 2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:

•

Karty informacyjne złóż kopalin
stanowiące składową
dokumentacji geologicznej.

•

Dokumentacja mierniczogeologiczna zlikwidowanego
zakładu górniczego.

•
•
•

Minister właściwy do spraw środowiska,
marszałek województwa,
starosta.

•

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Strona 92

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

d) dokumentacjach
mierniczo-geologicznych
zlikwidowanych zakładów
górniczych:

5.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:
e) protokołach z
przeprowadzonej kontroli
działalności polegającej na
podziemnym składowaniu
dwutlenku węgla,
o których mowa w art.
127n ust. 1 tej ustawy,
z wyłączeniem informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:

6.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U.

•

Kontrola działalności
polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla.

•

Plan ruchu zakładu górniczego
dla wykonywania robót geologicznych związanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzjach inwestycyjnych w celu wykony-

•
•

Dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.

•
•

Dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.

Zatwierdzenie w drodze
decyzji.

Strona 93

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

z 2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:
f) decyzjach zatwierdzających plan ruchu dla
wykonywania robót geologicznych związanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzjach inwestycyjnych w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża, wydawanych
na podstawie tej ustawy:

7.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
34) z zakresu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U.
z 2019 r. poz. 868, 1214
i 1495) o:
g) decyzjach
zatwierdzających plan
ruchu dla wykonywania
robót geologicznych na
podstawie koncesji na
poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża
kopaliny, wydawanych na
podstawie tej ustawy:

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

wania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów
ze złoża.

•

Plan ruchu zakładu górniczego
dla wykonywania robót
geologicznych na podstawie
koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny.

•
•

Dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
dyrektor Specjalistycznego Urzędu
Górniczego.

Strona 94

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

1.

2.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
35) z zakresu ustawy
z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1862) o:
a) wnioskach o wydanie
decyzji i o decyzjach,
o których mowa w art. 13
ust. 3, art. 15 ust. 1 oraz
art. 17 ust. 2 tej ustawy:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
35) z zakresu ustawy
z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1862) o:
b) postanowieniach,
o których mowa w art. 24
ust. 7 tej ustawy:

•

•

•

•

Wniosek o uzgodnienie
warunków przeprowadzenia
działań naprawczych,
decyzja w sprawie uzgodnienia
warunków przeprowadzenia
działań naprawczych,
decyzja o nałożeniu obowiązku
działań naprawczych (wydana
z urzędu),
decyzja określająca zakres
udostępnienia powierzchni
ziemi przez władającego
powierzchnią ziemi oraz zakres
i sposób przeprowadzenia
działań zapobiegawczych lub
naprawczych oraz termin ich
rozpoczęcia i zakończenia.

Postanowienie w sprawie
odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie
zgłoszenia o wystąpieniu
bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub
szkody w środowisku.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
minister właściwy do spraw środowiska.

•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
minister właściwy do spraw środowiska.

Uwagi

Strona 95

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 uuiś

3.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
35) z zakresu ustawy
z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1862) o:
c) harmonogramach zadań
w zakresie bezpośrednich
zagrożeń szkodą
w środowisku i szkód
w środowisku, o których
mowa w art. 16a tej
ustawy:

4.

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
35) z zakresu ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu
szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1862) o:
d) rejestrze bezpośrednich
zagrożeń szkodą w
środowisku i szkód w
środowisku, o którym
mowa w art. 26a ust. 1 tej
ustawy:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

Harmonogram zadań organu
ochrony środowiska w zakresie
bezpośrednich zagrożeń szkodą
w środowisku i szkód w
środowisku.

Rejestr bezpośrednich
zagrożeń szkodą w środowisku
i szkód w środowisku.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•
•

Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
minister właściwy do spraw środowiska.

•

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Uwagi

Strona 96

Nr
wiersza

1.

2.

Podstawa prawna:
Art. 21 ust. 2 uuiś

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
36) z zakresu ustawy
z dnia 29 listopada
2000 r. - Prawo
atomowe informacje o:
a) wnioskach o wydanie
zezwoleń i o wydanych
zezwoleniach na
wykonywanie działalności,
o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r.
- Prawo atomowe
- z wyłączeniem informacji
dotyczących ochrony
fizycznej i zabezpieczeń
materiałów jądrowych,
a także informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:

W publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się
dane:
36) z zakresu ustawy
z dnia 29 listopada
2000 r. - Prawo
atomowe informacje o:

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

•

•

•

•

•

•

Wniosek o wydanie zezwolenia
na wykonywanie działalności
związanej z narażeniem
polegającej na
budowie, rozruchu,
eksploatacji lub likwidacji
obiektów jądrowych,
zezwolenie na wykonywanie
działalności związanej
z narażeniem polegającej na
budowie, rozruchu, eksploatacji
lub likwidacji obiektów
jądrowych,
wniosek o wydanie zezwolenia
na wykonywanie działalności
związanej z narażeniem
polegającej na
budowie, eksploatacji lub
zamknięciu składowisk
odpadów promieniotwórczych,
zezwolenie na wykonywanie
działalności związanej
z narażeniem polegającej na
budowie, eksploatacji lub
zamknięciu składowisk
odpadów promieniotwórczych.
Nakazy lub zakazy
zapewniające usunięcie
bezpośredniego zagrożenia
bezpieczeństwa jądrowego lub
ochrony radiologicznej,
decyzja nakazująca usunięcie
nieprawidłowości w
wyznaczonym terminie.

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

•

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

•
•

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
inspektorzy dozoru jądrowego.

Uwagi

Strona 97

Nr
wiersza

Podstawa prawna:
Art. 21 ust. 2 uuiś

Zakres przedmiotowy, nazwa lub
rodzaj dokumentu

Władze publiczne właściwe do umieszczenia karty
w PDWD

Uwagi

b) wydanych decyzjach
nadzorczych, o których
mowa w art. 68 i art. 68b
ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. – Prawo atomowe,
odnoszących się do
obiektów jądrowych
– z wyłączeniem informacji
dotyczących ochrony
fizycznej i zabezpieczeń
materiałów jądrowych,
a także informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
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