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Art. 46 pkt 1 - koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, planów zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego
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Art. 46 ust. 1 pkt 1 - koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planu
zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju,
wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Art. 47 - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest wymagane także w przypadku projektów
dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli […] organ

opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko.
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Art. 47 ust. 1 - przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko jest wymagane także w
przypadku projektu dokumentu innego niż wymieniony w art. 46
ust. 1 oraz w przypadku projektu zmiany takiego dokumentu,
[…], organ opracowujący projekt stwierdzi, że realizacja
postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może
spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
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Art. 47 ust. 2 - występując o uzgodnienie, o którym mowa w
ust. 1, organ opracowujący projekt dołącza informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

Art. 48 ust. 3a - stanowisko organu opracowującego projekt
dokumentu, o którym mowa w art. 47, w sprawie
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.
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Art. 47 ust. 3 - organ opracowujący projekt sporządza, w
formie pisemnej, stanowisko w sprawie potrzeby
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko albo jej braku. Stanowisko wymaga uzasadnienia
zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa
w art. 49.
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Art. 47a. - przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko nie wymaga projekt dokumentu, o którym mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany takiego
dokumentu, a także projekt, o którym mowa w art. 47 ust. 1:
1) przygotowywany wyłącznie dla celów obrony narodowej lub
obrony cywilnej,
2) finansowy lub budżetowy
– z wyłączeniem projektu, którego realizacja może
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.

Art. 48 ust. 1 - organ opracowujący projekty dokumentów, o
których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może […] odstąpić od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na

środowisko.
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Art. 48 ust. 2 - organ opracowujący projekt zmiany
dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, może […]
odstąpić […] jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień tej
zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary
Natura 2000.

Art. 48 ust. 1a - odstąpienie […] w przypadku dokumentów, o
których mowa w art. 46 pkt 1, może dotyczyć wyłącznie
projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje
przyjętych już dokumentów.
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Art. 48 ust. 3 - odstąpienie […] w przypadku projektu
dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może
dotyczyć wyłącznie* projektu dokumentu dotyczącego
obszaru w granicach jednej gminy.

* nadal istnieje przepis dotyczących odstępowania w przypadku projektu zmiany
przyjętego już dokumentów – art. 48 ust. 4
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Art. 48 ust. 5 - występując o uzgodnienie odstąpienia […]
organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art.
46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany dokumentu, o którym
mowa w art. 46 ust. 1, przedkłada informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

Art. 48 ust. 6 - uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

Art. 53 - […] zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Uzgodnienia dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o uzgodnienie.
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Art. 53 ust. 1 - […] stanowisko w sprawie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie

oddziaływania na środowisko.
2. Właściwy organ, uzgadniając:
1) potrzebę przeprowadzenia […] w odniesieniu do projektu, o
którym mowa w art. 47 ust. 1,
2) brak możliwości odstąpienia […] w przypadku,
o którym mowa w art. 48 ust. 1 i 2
– uzgadnia równocześnie zakres i stopień szczegółowości […]
3. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie,
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia […], albo braku
możliwości odstąpienia […].
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