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ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (1) 

(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 

Na podstawie art. 60 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 
3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o 

których mowa w pkt 1 i 2. 

§ 2. 1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
następujące rodzaje przedsięwzięć: 
1) instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych słuŜące do wytwarzania: 

a) podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, 
b) podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, 
c) nawozów mineralnych, 
d) środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych, 
e) materiałów wybuchowych; 

2) instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów 
chemicznych lub biologicznych; 

3) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu 
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niŜ 300 MW rozumianej 
jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym 
obciąŜeniu; 

4) (2) elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe, w tym ich likwidacja, z wyjątkiem instalacji 
badawczych słuŜących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub 
paliworodnych o mocy nominalnej nie większej niŜ 1 kW przy ciągłym obciąŜeniu termicznym; 

5) instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy 
nominalnej elektrowni nie mniejszej niŜ 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie 
mniejszym niŜ 220 kV, o długości nie mniejszej niŜ 15 km; 

7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące 
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równowaŜna 
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niŜ: 
a) 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 100 m od 
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

b) 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 150 m od 
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

c) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 200 m od 
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

d) 20 000 W 



- przy czym równowaŜną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny takŜe w 
przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana 
inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna; 
8) instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi: 

a) do wytwarzania lub wzbogacania paliwa jądrowego, 
b) do przerobu wypalonego paliwa jądrowego lub przetwarzania wysokoaktywnych odpadów 

promieniotwórczych, 
c) do składowania wypalonego paliwa jądrowego, 
d) wyłącznie do składowania odpadów promieniotwórczych, 
e) wyłącznie do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych, w 

miejscu innym niŜ obiekt, w którym powstały, planowanego przez okres dłuŜszy niŜ 10 lat; 
9) instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki Ŝelaza lub stali surowej, w tym instalacje do 

ciągłego odlewania stali; 
10) instalacje do praŜenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, z wyjątkiem rud Ŝelaza; 
11) instalacje do pierwotnej produkcji metali nieŜelaznych z rud, koncentratów lub produktów z odzysku, 

przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych; 
12) instalacje do praŜenia i spiekania rudy Ŝelaza o przerobie rudy Ŝelaza nie mniejszym niŜ 500 000 t na 

rok; 
13) instalacje do obróbki metali Ŝelaznych: 

a) kuźnie z młotami o energii większej niŜ 50 kJ na młot o łącznej mocy cieplnej większej niŜ 20 MW, 
b) odlewnie o zdolności produkcyjnej wytopu większej niŜ 20 t na dobę, 
c) walcownie o zdolności produkcyjnej stali surowej większej niŜ 20 t na godzinę, 
d) do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali większym niŜ 2 t na godzinę; 

14) instalacje do wtórnego wytopu metali nieŜelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania 
lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej wytopu większej niŜ 4 t na dobę w 
przypadku ołowiu lub kadmu oraz większej niŜ 20 t na dobę w przypadku pozostałych metali, z 
wyłączeniem metali szlachetnych; 

15) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów 
chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niŜ 30 m3; 

16) (3) (uchylony); 
17) koksownie inne niŜ wymienione w pkt 23; 
18) instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej 

większej niŜ 500 t na dobę; 
19) instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych; 
20) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niŜ 200 t na 

dobę; 
21) (4) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 
322 oraz z 2012 r. poz. 908), niebędących produktami spoŜywczymi, w tym gazu, o średnicy 
zewnętrznej nie mniejszej niŜ 800 mm i długości nie mniejszej niŜ 40 km, wraz z towarzyszącymi 
tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, 
montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

21a) (5) instalacje do przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania o średnicy zewnętrznej 
nie mniejszej niŜ 800 mm i długości nie mniejszej niŜ 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub 
stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub 
przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

22) (6) instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebędących produktami spoŜywczymi, o łącznej pojemności nie mniejszej niŜ 
200 000 ton, wraz z urządzeniami do przeładunku; 

23) rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej, oraz 
instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w ilości nie 
mniejszej niŜ 500 t na dobę; 

24) (7) wydobywanie ze złoŜa gazu, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych lub ich przerób, w 



ilości większej niŜ 500 000 m3 na dobę w przypadku gazu lub większej niŜ 500 t na dobę w przypadku 
ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych, oraz wydobywanie lub przerób ropy naftowej, jej 
naturalnych pochodnych oraz gazu na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

25) wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest: 
a) produktów azbestowo-cementowych w ilości gotowego produktu nie mniejszej niŜ 200 t na rok, 
b) materiałów ciernych w ilości gotowego produktu nie mniejszej niŜ 50 t na rok, 
c) innych produktów zawierających azbest w ilości nie mniejszej niŜ 200 t na rok; 

26) (8) instalacje do przerobu kopalin innych niŜ gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne 
zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej 
niŜ 25 ha; 

27) wydobywanie kopalin ze złoŜa metodą: 
a) odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niŜ 25 ha, 
b) podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niŜ 100 000 m3 na rok; 

28) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych; 
29) (9) linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei, w rozumieniu ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.); 
30) lotniska o podstawowej długości drogi startowej nie mniejszej niŜ 2 100 m; 
31) autostrady i drogi ekspresowe; 
32) (10) drogi inne niŜ wymienione w pkt 31, o nie mniej niŜ czterech pasach ruchu i długości nie mniejszej 

niŜ 10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozbudowa istniejącej drogi o dwóch pasach 
ruchu do co najmniej czterech pasów ruchu na długości nie mniejszej niŜ 10 km w jednym odcinku; 

33) porty lub śródlądowe drogi wodne pozwalające na Ŝeglugę statków o nośności większej niŜ 1 350 t, w 
rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
857, z późn. zm.); 

34) porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), w tym infrastruktura portowa słuŜąca do załadunku i 
rozładunku, połączona z lądem lub połoŜona poza linią brzegową, do obsługi statków o nośności 
większej niŜ 1 350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 
r. Nr 217, poz. 1689 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 
Ŝegludze śródlądowej, z wyłączeniem przystani dla promów; 

35) zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania 
(gromadzenia) nie mniej niŜ 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody; 

36) budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niŜ 5 m; 
37) urządzenia lub zespoły urządzeń umoŜliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy 

zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niŜ 1 100 m3 na godzinę; 
38) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, 

kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, w ilościach nie mniejszych niŜ 100 mln m3 na rok; 
39) urządzenia do przesyłu wody, jeŜeli średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której woda jest 

pobierana, wynosi nie mniej niŜ 2 mld m3 na rok oraz ilość przesyłanej wody jest większa niŜ 5 % 
tego przepływu; 

40) instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niŜ 100 000 równowaŜnych 
mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz. 2019, z późn. zm.); 

41) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów 
niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych; 

42) stacje demontaŜu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.); 

43) (11) miejsca przetwarzania pojazdów inne niŜ wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania 
statków wycofanych z eksploatacji; 

44) strzępiarki złomu; 
45) (12) zakłady przetwarzania: 

a) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w których jest przetwarzany zuŜyty sprzęt zawierający 
substancje lub mieszaniny niebezpieczne, 

b) zuŜytych baterii lub zuŜytych akumulatorów, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. 



zm.), prowadzące przetwarzanie i recykling zuŜytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad 
niebezpieczny; 

46) (13) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niŜ niebezpieczne przy zastosowaniu 
procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki 
odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)) o wydajności nie mniejszej niŜ 100 ton dziennie, z wyłączeniem 
instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z 
instalacji; 

47) składowiska odpadów inne niŜ wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie 
mniejszej niŜ 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niŜ 25 000 t; 

48) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A; 
49) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, mogące przyjmować odpady w ilości nie 

mniejszej niŜ 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niŜ 25 000 t; 
50) (14) podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych; 
51) (15) chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niŜ 210 duŜych jednostek przeliczeniowych 

inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną moŜliwą obsadę inwentarza); 
współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; 

52) (16) podziemne składowanie dwutlenku węgla; 
53) (17) instalacje do wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania: 

a) ze zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1-52, 
b) z instalacji niewymienionych w lit. a, których roczna wydajność wychwytywania dwutlenku węgla 

wynosi nie mniej niŜ 1,5 Mt. 
2. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się równieŜ 

przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montaŜu przedsięwzięć realizowanych lub 
zrealizowanych wymienionych w: 
1) ust. 1, jeŜeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaŜ osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te 

zostały określone; 
2) § 3 ust. 1, jeŜeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaŜ spowoduje osiągnięcie progów określonych w 

ust. 1, o ile progi te zostały określone. 

§ 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
następujące rodzaje przedsięwzięć: 
1) instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie 

chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych; 
2) instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, inne niŜ 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 17 i 23, lub instalacje do wytwarzania smarów z ropy naftowej; 
3) instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego; 
4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu 

wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej 
rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich 
nominalnym obciąŜeniu, nie mniejszej niŜ 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej 
niŜ 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie się paliwo w rozumieniu przepisów o standardach 
emisyjnych z instalacji; 

5) elektrownie wodne; 
6) (18) instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niŜ wymienione 

w§ 2 ust. 1 pkt 5: 
a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z 
wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, 
urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, 
urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych, 

b) o całkowitej wysokości nie niŜszej niŜ 30 m; 
7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie 

mniejszym niŜ 110 kV, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6; 
8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 

pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz 



do 300 000 MHz, w których równowaŜna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla 
pojedynczej anteny wynosi nie mniej niŜ: 
a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 5 m od środka 

elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 
b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 20 m od środka 

elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 
c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 40 m od środka 

elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 
d) 1 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 70 m od 
środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

e) 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 150 m i nie 
mniejszej niŜ 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

f) 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 200 m i nie 
mniejszej niŜ 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

g) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niŜ 300 m i nie 
mniejszej niŜ 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny 

- przy czym równowaŜną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny takŜe 
w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub 
zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna; 

9) instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, inne niŜ wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz e; 

10) instalacje do praŜenia i spiekania rud Ŝelaza inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 12; 
11) instalacje do obróbki metali Ŝelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do 

nakładania powłok metalicznych, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13; 
12) instalacje do wtórnego wytopu metali nieŜelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania 

lub przetwarzania metali z odzysku, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 14; 
13) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów 

chemicznych lub elektrolitycznych, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15; 
14) (19) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem 

rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu 
do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników; 

15) instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach; 
16) instalacje do produkcji klinkieru cementowego inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 18 oraz instalacje 

do produkcji cementu lub wapna; 
17) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy 

czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niŜ pojazdy wyposaŜone w silnik; 
18) instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych; 
19) instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego; 
20) instalacje do wytłaczania eksplozyjnego; 
21) instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niŜ 15 t na dobę; 
22) instalacje do produkcji mas bitumicznych; 
23) instalacje do wytapiania substancji mineralnych; 
24) instalacje do produkcji włókien mineralnych; 
25) instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie 

mniejszej niŜ 50 t na rok; 
26) instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego lub wyrobów ze szkła; 
27) instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub procesów wykończalniczych włókien lub materiałów 

włókienniczych; 
28) instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór; 
29) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20; 
30) instalacje do przetwarzania celulozy; 
31) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów; 
32) (20) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebędących produktami spoŜywczymi, inne niŜ wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 21; 

33) (21) instalacje do przesyłu gazu inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie 



lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niŜ 0,5 MPa i przyłączy 
do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane 
przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

34) instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych 
i przyłączy do budynków; 

34a) (22) instalacje do wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania, inne niŜ 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 53; 

35) (23) instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebędących produktami spoŜywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego; 

36) (24) instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub 
mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebędących produktami spoŜywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych 
surowców energetycznych, inne niŜ wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji 
do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz 
płynny o łącznej pojemności nie większej niŜ 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie 
większej niŜ 3 m3; 

36a) (25) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji; 
37) (26) instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub 

mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach, niebędących produktami spoŜywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych 
surowców energetycznych, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do 
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz 
płynny o łącznej pojemności nie większej niŜ 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie 
większej niŜ 3 m3, a takŜe niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych 
surowców energetycznych; 

38) instalacje do przetwarzania produktów zawierających azbest inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 25; 
39) instalacje do przerobu kopalin inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26; 
40) wydobywanie kopalin ze złoŜa metodą odkrywkową inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: 

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: 
– jeŜeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej, 
– (27) na obszarach naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeŜeli została sporządzona 

mapa zagroŜenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 

– na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niŜ 100 m od nich, 
– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

– w odległości nie większej niŜ 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 
późn. zm.), 

– jeŜeli działalność będzie prowadzona z uŜyciem materiałów wybuchowych, 
– jeŜeli w odległości nie większej niŜ 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin 

metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin 
metodą odkrywkową, 

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niŜ 2 ha lub o wydobyciu większym niŜ 20 000 m3 na 
rok, inne niŜ wymienione w lit. a; 

41) wydobywanie kopalin ze złoŜa: 
a) metodą podziemną inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metodą otworów wiertniczych 

inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24, 
b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24 lub ze 
śródlądowych wód powierzchniowych; 

42) wiercenia wykonywane w celu: 
a) składowania odpadów promieniotwórczych, 
b) zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej 



niŜ 100 m; 
43) (28) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóŜ kopalin: 

a) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) prowadzone metodą podziemną, 
c) wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niŜ 1000 m: 

– w strefach ochrony ujęć wody, 
– na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 
– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

d) wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niŜ 5000 m na obszarach 
niewymienionych w lit. c; 

43a) (29) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla: 
a) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niŜ 100 m, 
c) połączone z pilotaŜowym podziemnym zatłaczaniem dwutlenku węgla; 

44) pozyskiwanie gruntu na skutek trwałego odkładu na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 
45) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 

rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 
89, poz. 625, z późn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niŜ 0,5 MW lub 
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niŜ 
produkcja energii elektrycznej; 

46) stocznie produkcyjne lub remontowe; 
47) (30) (uchylony); 
48) tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie 

mniejszej niŜ 10 000 m3 drewna na rok; 
49) trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, 

skocznie narciarskie, oraz urządzenia im towarzyszące; 
50) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami 

przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), wraz z 
towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŜ: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 2 ha na obszarach innych niŜ wymienione w lit. a 
- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia; 

51) stałe pola kempingowe lub karawaningowe: 
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
b) o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niŜ 0,5 ha na obszarach innych niŜ wymienione w 

lit. a; 
52) (31) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z 

towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŜ: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niŜ wymienione w lit. a 
- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia; 

53) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 
a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 



planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŜ: 
– 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

– 4 ha na obszarach innych niŜ wymienione w tiret pierwsze, 
b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŜ: 
– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 

8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

– 2 ha na obszarach innych niŜ wymienione w tiret pierwsze, 
przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia; 

54) centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni uŜytkowej nie mniejszej niŜ: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 2 ha na obszarach innych niŜ wymienione w lit. a 
- przy czym przez powierzchnię uŜytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni 
zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu 
pionowego obiektu budowlanego; 

55) zabudowa usługowa inna niŜ wymieniona w pkt 54, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, 
kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 
a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŜ: 
– 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

– 4 ha na obszarach innych niŜ wymienione w tiret pierwsze, 
b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŜ: 
– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 

8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

– 2 ha na obszarach innych niŜ wymienione w tiret pierwsze, 
przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia; 

56) (32) ggaraŜe, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, 
realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z 
towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni uŜytkowej nie mniejszej niŜ: 
a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

b) 0,5 ha na obszarach innych niŜ wymienione w lit. a 
- przy czym przez powierzchnię uŜytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni 
zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu 
pionowego obiektu budowlanego; 

57) (33) parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.), wraz z 
towarzyszącą im infrastrukturą, inne niŜ wymienione w pkt 55; 

58) (34) linie kolejowe i urządzenia do przeładunku w transporcie intermodalnym, inne niŜ wymienione w § 
2 ust. 1 pkt 29, oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dróg kolejowych, a ponadto bocznice 
z co najmniej jednym torem kolejowym o długości uŜytecznej powyŜej 1 km; 



59) lotniska inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem lądowisk centrów 
urazowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców 
ratunkowych; 

60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyŜej 1 km inne niŜ wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem 
przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, słuŜących do obsługi stacji elektroenergetycznych i 
zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

61) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, kolejki linowe lub linie 
szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, uŜywane głównie do przewozu 
pasaŜerów; 

62) porty lub śródlądowe drogi wodne, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33; 
63) przystanie śródlądowe: 

a) dla nie mniej niŜ 10 statków, w tym statków uŜywanych wyłącznie do uprawiania sportu lub 
rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej, 

b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niŜ 20 m; 
64) porty lub przystanie morskie, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 34; 
65) budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej 

na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoŜa, w celu ograniczenia moŜliwości ich rozmycia i 
przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a takŜe regulacja wód lub ich kanalizacja 
rozumiana jako zagospodarowanie wód umoŜliwiające ich wykorzystanie do celów Ŝeglugowych; 

66) budowle piętrzące wodę inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: 
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na 
wysokość mniejszą niŜ 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych 
lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody, 

b) jeŜeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę, 
c) jeŜeli w promieniu mniejszym niŜ 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje 

się inna budowla piętrząca wodę, 
d) na wysokość nie mniejszą niŜ 1 m; 

67) kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 
68) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne 

doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z 
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową; 

69) (35) przedsięwzięcia ochrony brzegów morskich oraz zabezpieczające przed wpływami morza, a takŜe 
inne przedsięwzięcia powodujące zmianę strefy brzegowej, w tym wały, mola, pirsy, z wyłączeniem 
ich konserwacji lub odbudowy; 

70) urządzenia lub zespoły urządzeń umoŜliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy 
zasilania wód podziemnych, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie 
mniejszej niŜ 10 m3 na godzinę; 

71) urządzenia lub zespoły urządzeń umoŜliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy 
wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niŜ 1 m3 na godzinę, inne niŜ wymienione w pkt 
70, jeŜeli w odległości mniejszej niŜ 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń 
umoŜliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niŜ 1 m3 na godzinę, z 
wyłączeniem zwykłego korzystania z wód; 

72) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych, 
kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 38; 

73) grzebowiska zwłok zwierzęcych; 
74) tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych; 
75) stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów; 
76) (36) (uchylony); 
77) instalacje do oczyszczania ścieków inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi 

nie mniej niŜ 400 równowaŜnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne; 



78) instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują 
wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169); 

79) (37) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niŜ 1 km, z wyłączeniem 
ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie 
drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków; 

80) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie 
większej niŜ 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego 
do innych celów niŜ produkcja energii elektrycznej, a takŜe miejsca retencji powierzchniowej 
odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów; 

81) (38) punkty do zbierania lub przeładunku złomu; 
82) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 48 i 49; 
83) unieszkodliwianie lub odzysk materiałów wybuchowych, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41; 
84) instalacje związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych; 
85) scalanie gruntów, w których obszar uŜytków rolnych jest większy niŜ: 

a) 10 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; 

b) 100 ha na obszarach innych niŜ wymienione w lit. a; 
86) zmiana lasu lub nieuŜytku na uŜytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu 

uŜytkowania terenu: 
a) jeŜeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych, 
b) jeŜeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród uŜytków rolnych lub nieuŜytków, 
c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; 

d) w granicach administracyjnych miast, 
87) zmiana lasu lub nieuŜytku na uŜytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu 

uŜytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niŜ 1 ha, inne niŜ wymienione w pkt 86; 
88) gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: 

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieuŜytków, 
b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w 
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niŜ 
wymieniona w lit. a, 

c) melioracji na obszarze nie mniejszym niŜ 2 ha, innej niŜ wymieniona w lit. a oraz b, jeŜeli: 
– w odległości nie większej niŜ 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu 

ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niŜ 1 ha oraz 
– łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w 

ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niŜ 5 ha, 
d) melioracji na obszarze nie mniejszym niŜ 5 ha, innej niŜ wymieniona w lit. a-c, 
e) (39) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niŜ 0,5 ha na terenach 

gruntów innych niŜ orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 

f) (40) realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niŜ 3 m, innej niŜ wymieniona w lit. e; 
89) zalesienia: 

a) pastwisk lub łąk, na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagroŜenia powodzią, 
b) nieuŜytków na glebach bagiennych, 
c) nieuŜytków lub innych niŜ orne uŜytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 



ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 
tej ustawy; 

90) zalesienia o powierzchni powyŜej 20 ha inne niŜ wymienione w pkt 89; 
91) instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych; 
92) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z 

wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niŜ 50 t na rok; 
93) instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niŜ 

50 t na rok; 
94) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej 

niŜ 50 t na rok; 
95) instalacje do uboju zwierząt; 
96) instalacje do pozyskiwania skrobi; 
97) instalacje do produkcji tranu lub mączki rybnej; 
98) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o zdolności 

produkcyjnej nie mniejszej niŜ 50 t na rok; 
99) (41) browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niŜ 50 t na rok; 
100) cukrownie; 
101) gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe; 
102) chów lub hodowla zwierząt, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niŜ 60 

duŜych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); 
103) chów lub hodowla zwierząt, inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niŜ 40 

duŜych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeŜeli działalność ta prowadzona będzie: 
a) w odległości mniejszej niŜ 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie 
chów lub hodowla będą prowadzone: 
– mieszkaniowych, 
– innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, 
– zurbanizowanych niezabudowanych, 
– rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów 

zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, 
b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; 

104) chów lub hodowla obcych rodzimej faunie zwierząt, innych niŜ gospodarskie w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 
133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 
857), w liczbie nie mniejszej niŜ 4 matki lub 20 sztuk, z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków; 

105) chów lub hodowla ryb w stawach typu: 
a) karpiowego, jeŜeli produkcja ryb będzie większa niŜ 4 t z 1 ha powierzchni uŜytkowej stawu, 
b) pstrągowego, jeŜeli produkcja ryb będzie większa niŜ 1 t przy poborze 1 l wody na sekundę w 

miejscu ujęcia wody; 
106) chów i hodowla ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 
107) przedsięwzięcia wymienione w § 2 ust. 1 realizowane wyłącznie lub głównie w celu opracowania lub 

wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie 
dłuŜszym niŜ dwa lata. 
2. (42) Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

równieŜ przedsięwzięcia: 
1) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montaŜu realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 
pkt 1; 

2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montaŜu realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub 
powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaŜu część realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone; 

3) nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeŜeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących 



przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi 
określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku 
przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z 
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 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, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej 
ustawy; 
3. (43) Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

takŜe przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montaŜem realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile 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 nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem 
następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub 
ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników 
monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia. 

§ 4. Do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 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, wszczętych przed 
dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 15 listopada 2010 r(44). 

ZAŁĄCZNIK  

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZ ĄT NA DUśE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE 
INWENTARZA (DJP)  

 
Lp. 

 
 Rodzaj zwierząt 

 
 Współczynnik przeliczania sztuk 

rzeczywistych na DJP 
 

1 
 

 2 
 

 3 
 

1 
 

 Ogiery, klacze, wałachy 
 

  
 

 1,2 
 

2 
 

 Małe konie: hucuły, koniki polskie, kuce 
 

  
 

 0,6 
 

3 
 

 Źrebaki powyŜej 2 lat 
 

  
 

 1 
 

4 
 

 Źrebaki od 1 roku do 2 lat 
 

  
 

 0,8 
 

5 
 

 Źrebaki od 1/2 do 1 roku 
 

  
 

 0,5 
 

6 
 

 Źrebięta do 1/2 roku 
 

  
 

 0,3 
 

7 
 

 Buhaje 
 

  
 

 1,4 
 

8 
 

 Krowy 
 

  
 

 1 
 

9 
 

 Jałówki cielne 
 

  
 

 1 
 

10 
 

 Jałówki powyŜej 1 roku 
 

  
 

 0,8 
 

11 
 

 Jałówki od 1/2 do 1 roku 
 

  
 

 0,3 
 

12 
 

 Cielęta do 1/2 roku 
 

  
 

 0,15 
 

13  Kozy    0,15 



    
14 
 

 Jelenie 
 

  
 

 0,29 
 

15 
 

 Daniele 
 

  
 

 0,12 
 

16 
 

 Knury 
 

  
 

 0,4 
 

17 
 

 Maciory 
 

  
 

 0,35 
 

18 
 

 Warchlaki od 2 do 4 miesięcy 
 

  
 

 0,07 
 

19 
 

 Prosięta do 2 miesięcy 
 

  
 

 0,02 
 

20 
 

 Tuczniki 
 

  
 

 0,14 
 

21 
 

 Tryki powyŜej 1 i 1/2 roku 
 

  
 

 0,12 
 

22 
 

 Owce powyŜej 1 i 1/2 roku 
 

  
 

 0,1 
 

23 
 

 Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca 
 

  
 

 0,05 
 

24 
 

 Jarlaki tryczki 
 

  
 

 0,08 
 

25 
 

 Jarlaki maciory 
 

  
 

 0,1 
 

26 
 

 Lisy, jenoty 
 

  
 

 0,025 
 

27 
 

 Norki, tchórze 
 

  
 

 0,0025 
 

28 
 

 Nutrie 
 

  
 

 0,007 
 

29 
 

 Szynszyle 
 

  
 

 0,001 
 

30 
 

 Kury, kaczki 
 

  
 

 0,004 
 

31 
 

 Gęsi 
 

  
 

 0,008 
 

32 
 

 Indyki 
 

  
 

 0,024 
 

33 
 

 Strusie 
 

  
 

 0,2 
 

34 
 

 Perlice 
 

  
 

 0,003 
 

35 
 

 Przepiórki 
 

  
 

 0,0003 
 

36 
 

 Gołębie 
 

  
 

 0,002 
 

37 
 

 Psy 
 

  
 

 0,05 
 

38 
 

 Króliki 
 

  
 

 0,007 
 

39 
 

 Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb 
 

  
 

 1*) 
 

 
*) Ze wskazanej wartości naleŜy równieŜ korzystać, ustalając DJP dla piskląt drobiu. 
Przypisy:  
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia postanowień następujących 
dyrektyw Unii Europejskiej: 
1) dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, 
str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248); 
2) dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie 
oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. Urz. 
WE L 73 z 14.03.1997, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 151); 
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział 



społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska 
oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466). 
2) § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
3) § 2 ust. 1 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
4) § 2 ust. 1 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
5) § 2 ust. 1 pkt 21a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r., z tym Ŝe powyŜsza 
zmiana wejdzie w Ŝycie w dniu wejścia w Ŝycie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. 
6) § 2 ust. 1 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
7) § 2 ust. 1 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
8) § 2 ust. 1 pkt 26 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. g) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
9) § 2 ust. 1 pkt 29 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. h) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
10) § 2 ust. 1 pkt 32 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. i) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
11) § 2 ust. 1 pkt 43 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. j) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
12) § 2 ust. 1 pkt 45 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
13) § 2 ust. 1 pkt 46 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
14) § 2 ust. 1 pkt 50 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. l) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
15) § 2 ust. 1 pkt 51 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. m) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
16) § 2 ust. 1 pkt 52 dodany przez § 1 pkt 1 lit. n) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r., z tym Ŝe powyŜsza 
zmiana wejdzie w Ŝycie w dniu wejścia w Ŝycie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. 
17) § 2 ust. 1 pkt 53 dodany przez § 1 pkt 1 lit. n) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r., z tym Ŝe powyŜsza 
zmiana wejdzie w Ŝycie w dniu wejścia w Ŝycie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. 
18) § 3 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
19) § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
20) § 3 ust. 1 pkt 32 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
21) § 3 ust. 1 pkt 33 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
22) § 3 ust. 1 pkt 34a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r., z tym Ŝe powyŜsza 
zmiana wejdzie w Ŝycie Ŝycie w dniu wejścia w Ŝycie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. 
23) § 3 ust. 1 pkt 35 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret piąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
24) § 3 ust. 1 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret piąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
25) § 3 ust. 1 pkt 36a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret szóste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 



26) § 3 ust. 1 pkt 37 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret siódme rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
27) § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret ósme rozporządzenia z dnia 25 
czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
28) § 3 ust. 1 pkt 43 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziewiąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
29) § 3 ust. 1 pkt 43a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziesiąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r., z tym Ŝe powyŜsza 
zmiana wejdzie w Ŝycie dniu wejścia w Ŝycie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. 
30) § 3 ust. 1 pkt 47 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret jedenaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
31) § 3 ust. 1 pkt 52 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dwunaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
32) § 3 ust. 1 pkt 56 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzynaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
33) § 3 ust. 1 pkt 57 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzynaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
34) § 3 ust. 1 pkt 58 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzynaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
35) § 3 ust. 1 pkt 69 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret czternaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 
2013 r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
36) § 3 ust. 1 pkt 76 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret piętnaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. 
(Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
37) § 3 ust. 1 pkt 79 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret szesnaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 
r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
38) § 3 ust. 1 pkt 81 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret siedemnaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 
2013 r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
39) § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret osiemnaste rozporządzenia z dnia 25 
czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
40) § 3 ust. 1 pkt 88 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret osiemnaste rozporządzenia z dnia 25 
czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
41) § 3 ust. 1 pkt 99 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret dziewiętnaste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 
2013 r. (Dz.U.2013.817) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
42) § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.817) 
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
43) § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.817) 
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
44) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, 
poz. 1105), które na podstawie art. 173 ust. 1 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 traci moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 
 


