
ZAŁĄCZNIK II 

Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2 

1. Rolnictwo 

a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. 

b) Przedsięwzięcia w celu wykorzystania nieuŜytków i obszarów półnaturalnych do 
intensywnego uŜytkowania rolnego. 

c) Przedsięwzięcia dotyczące zarządzania wodą w rolnictwie. 

d) Wstępne zalesianie, jeŜeli moŜe doprowadzić do niekorzystnych zmian ekologicznych, oraz 
rekultywacja terenów w celu przekształcenia w inny rodzaj uŜytkowania gruntów. 

e) Fermy drobiu. 

f) Fermy trzody chlewnej. 

g) Hodowla łososia. 

h) Rekultywacja terenów z morza. 

2. Przemysł wydobywczy 

a) Wydobywanie torfu. 

b) Głębokie wiercenia, z wyjątkiem wierceń w celu badania stabilności podłoŜa, w 
szczególności: 

– wiercenia geotermiczne, 

– wiercenia w celu składowania odpadów jądrowych, 

– wiercenie w celu zaopatrzenia w wodę. 

c) Wydobywanie minerałów innych niŜ zawierających metal i wytwarzających energię, 

takich jak marmur, piasek, Ŝwir, łupki, sól, fosforany i potaŜ. 

d) Podziemne wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego. 

e) Odkrywkowe wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego. 

f) Wydobywanie ropy naftowej. 



g) Wydobywanie gazu ziemnego. 

h) Wydobywanie rud. 

Wydobywanie łupków bitumicznych. 

j) Odkrywkowe wydobywanie minerałów innych niŜ zawierających metal i wytwarzających 
energię. 

k) Powierzchniowe urządzenia przemysłowe do wydobywania węgla, ropy naftowej, gazu 
ziemnego i rud, a takŜe łupków bitumicznych. 

l) Piece koksowe (sucha destylacja węgla). 

m) Urządzenia do wytwarzania cementu. 

3. Przemysł energetyczny 

a) Urządzenia przemysłowe do produkcji energii, pary i gorącej wody (jeśli nie są wymienione w 
załączniku I). 

b) Urządzenia przemysłowe do transportu gazu, pary i gorącej wody; linie napowietrzne do 
przesyłania energii elektrycznej. 

c) Powierzchniowe składowanie gazu ziemnego. 

d) Podziemne składowanie gazów palnych. 

e) Powierzchniowe składowanie paliw kopalnych. 

f) Przemysłowe brykietowanie węgla kamiennego i brunatnego. 

g) Urządzenia do produkcji lub wzbogacania paliw jądrowych. 

h) Urządzenia do przetwarzania napromieniowanych paliw jądrowych. 

i) Urządzenia do zbierania i przetwarzania odpadów radioaktywnych (jeśli nie są wymienione w 
załączniku I). 

j) Urządzenia do produkcji wodnej energii elektrycznej. 

4. Przetwarzanie metali 

a) Huty Ŝelaza i stali, włączając odlewnie, kuźnie, walcownie i ciągarnie (jeśli nie są wymienione 
w załączniku I). 



b) Urządzenia do produkcji włącznie z wytapianiem, uszlachetnianiem, ciągnieniem i 
walcowaniem metali nieŜelaznych, wyłączając metale szlachetne. 

c) Wyciskanie, wyciąganie i wytłaczanie duŜych odlewów. 

d) Powierzchniowa obróbka i powlekanie metali. 

e) Produkcja kotłów, zbiorników, kadzi i innych pojemników z blach. 

f) Produkcja i montowanie pojazdów mechanicznych oraz produkcja silników. 

g) Stocznie. 

h) Zakłady budowy i naprawy samolotów. 

i) Produkcja sprzętu kolejowego. 

j) Wytłaczanie eksplozyjne. 

k) Urządzenia do praŜenia i spiekania rud metali. 

5. Wyrób szkła 

6. Przemysł chemiczny 

a) Obróbka półfabrykatów i produkcja chemikaliów (jeśli nie są wymienione w załączniku I). 

b) Produkcja pestycydów i produktów farmaceutycznych, farb i lakierów, elastomerów i 
nadtlenków. 

c) Pomieszczenia i urządzenia do składowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych i 
chemicznych. 

7. Przemysł spoŜywczy 

a) Wytwarzanie olejów i tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. 

b) Pakowanie i puszkowanie produktów zwierzęcych i roślinnych. 

c) Wytwarzanie produktów mleczarskich. 

d) Browary i słodownie. 

e) Wytwarzanie wyrobów cukierniczych i syropów. 

f) Urządzenia do uboju zwierząt. 



g) Urządzenia przemysłowe do wytwarzania skrobi. 

h) Zakłady przetwórstwa ryb i tranu. 

i) Cukrownie. 

8. Przemysł tekstylny, skórzany, drzewny i papierniczy 

a) Zakłady prania, odtłuszczania i wybielania wełny. 

b) Wytwarzanie płyt pilśniowych, wiórowych i sklejek. 

c) Wytwarzanie masy celulozowej, papieru i kartonów. 

d) Zakłady farbowania materiałów włókienniczych. 

e) Urządzenia do produkcji i przetwarzania celulozy. 

f) Garbarnie i zakłady przemysłu skórzanego. 

9. Przemysł gumowy 

Wytwarzanie i obróbka produktów opartych na elastomerach. 

10. Przedsięwzięcia infrastrukturalne 

a) Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach przemysłowych. 

b) Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich. 

c) Wyciągi narciarskie i kolejki linowe. 

d) Budowa dróg, portów, takŜe portów rybackich oraz lotnisk (jeŜeli przedsięwzięcia nie są 
wymienione w załączniku I). 

e) Kanalizacja i obiekty przeciwpowodziowe. 

f) Zapory i inne urządzenia przeznaczone do gromadzenia lub zatrzymywania wody na 

dłuŜsze okresy. 

g) Linie tramwajowe, linie kolei nadziemnej i podziemnej, kolejki wiszące lub podobne 
szczególnego typu, uŜywane wyłącznie lub głównie do transportu osobowego. 

h) Rurociągi do przesyłania ropy naftowej i gazu ziemnego. 



i) Budowa akweduktów transportujących wodę na dalekie odległości. 

j) Przystanie jachtowe. 

11. Inne przedsięwzięcia 

a) wsie letniskowe, kompleksy hotelowe. 

b) Stałe tory wyścigowe i do jazd próbnych dla samochodów i motocykli. 

c) Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i domowych (jeśli nie są 
wymienione w załączniku I). 

d) Oczyszczalnie ścieków. 

e) Wylewiska osadów. 

f) Składowanie złomu Ŝelaza. 

g) Stanowiska testowe dla silników, turbin lub reaktorów. 

h) Produkcja sztucznych włókien mineralnych. 

i) Wyrób, pakowanie, ładowanie lub umieszczanie prochu strzelniczego i materiałów 

wybuchowych w nabojach. 

j) Zakłady utylizacyjne. 

12. Zmiany przedsięwzięć rozwojowych wymienionych w załączniku I oraz przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku I, realizowanych wyłącznie lub głównie w celu rozwoju i 
wypróbowania nowych metod lub produktów i nie uŜywanych dłuŜej niŜ przez jeden rok. 

 

 


