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OZ-j (> 

W związku z przygotowywaną  n elizacją  ustaw w zakresie ochrony środowiska, 
zwracam się  do Pana Ministra z uprzejmą  prośbą  o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia 
dodatkowych zmian, które pozwolą  na uproszczenie procesu inwestycyjnego przy realizacji 
zadań  drogowych. 
W ustawie 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 (tj. D. U. z 2008 r. poz. 2081 z późn. zm.): 

art. 96 ust. 2 pkt 4) nadać  nowe brzmienie: 
„4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów — wydawane na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, za wyjątkiem drzew i krzewów w pasach 
drogowych dróg publicznych;" 
po art. 97 ust. 2 dodać  art. 97 ust. 2a w brzmieniu: 
„Nie stwierdza się, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać  na obszar Natura 2000, 
gdy polega ono na remoncie lub przebudowie istniejącej drogi." 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać  na środowisko 3 ust. 1 pkt 60) nadać  nowe brzmienie: 
„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż  
wymienione w 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu tych dróg, z wyłączeniem 
przebudowy dróg oraz obiektów mostowych;" 

Zaproponowane powyżej zmiany pozwolą  na skrócenie procesu inwestycyjnego 
poprzez skrócenie czasu przygotowań  formalnych w uzyskiwaniu niezbędnych do realizacji 
robót budowlanych pozwoleń  i zgód administracyjnych. Dlatego w imieniu swoim oraz 
wszystkich samorządowców ponawiam swoją  prośbę  do Pana Ministra. 
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Do wiadomości:  

Pan Bogdan Rzońca — Poseł  do Parlamentu UE 
Pani Alicja Zając — Senator RP 
Pani Anna Paluch — Poseł  na Sejm RP 

Sporządził: JW 


