
Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach  

dla planowanego przedsięwzięc ia   
mogącego potencjaln ie  znacząco oddz iaływać  

 na środowisko  
 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z danymi teleadresowymi 
wnioskodawcy, zawierający: 
 

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (w formie pisemnej oraz na informatycznym 
nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 4 

egzemplarze), zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, 
umożliwiające analizę kryteriów uwzględnianych przy badaniu potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności dane o: 

a. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
b. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
roślinną, 

c. rodzaju technologii, 
d. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
e. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii, 
f. rozwiązaniach chroniących środowisko, 
g. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
h. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
i. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

j. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

k. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

l. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 
środowisko, 

m. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko 
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na 
podstawie odrębnych przepisów. 

  
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół 
autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia 

karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w czterech 
egzemplarzach), przy czym: 

o Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których 
stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, dokument ten przedkłada się wraz  
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

o Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których nie 
stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, dokument ten przedkłada się w terminie 
14 dni od dnia, w którym postanowienie w tej sprawie stało się 
ostateczne. 



o W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne 
składowanie odpadów, koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla, 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, decyzji zatwierdza jącej plan 
ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, a także decyzji 
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych 
w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości 

gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i 
III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę sytuacyjno-
wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie  
(w czterech egzemplarzach). 

3. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz  
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (w czterech egzemplarzach). 
4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 

ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający 
co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi 
wieczystej, imię  
i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym: 

o Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o ś rodowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których 
stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, dokument ten przedkłada się wraz  
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

o Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których nie 
stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, dokument ten przedkłada się w terminie 
14 dni od dnia, w którym postanowienie w tej sprawie stało się 
ostateczne. 

o Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, nie wymaga się wypisu z rejestru 
gruntów lub innego dokumentu, wydanego  przez organ prowadzący 
ewidencję gruntów i budynków - dla przedsięwzięć wymagających 

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 
koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 
koncesji na podziemne składowanie odpadów, koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla, 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, decyzji 
zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 
decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, a 
także dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III 
klasy budowli. 



5. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji w przypadku 

przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w czterech 
egzemplarzach). 
  

6. Analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 

czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci 
ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod 
względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia - sporządzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją 
ciepła oraz innego przedsiębiorcę, planującego budowę, przebudowę lub znaczną 

modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej 
powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej (tj. analizę kosztów i korzyści, o 
której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne),  
w przypadku wniosku dotyczącego ww. inwestycji (w czterech egzemplarzach). 
  

Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona z uwzględnieniem: 

a. zainstalowanej mocy elektrycznej lub zainstalowanej mocy cieplnej; 

b. rodzaju paliwa zużywanego do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła; 
c. planowanej liczby godzin pracy jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub 

sieci chłodniczej w ciągu roku; 
d. lokalizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub chłodniczej; 
e. zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło, lub chłód. 

Analiza kosztów i korzyści winna być oparta na opisie planowanej budowy, przebudowy lub 
znacznej modernizacji jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz 
zawierć analizę ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która odzwierciedla 
rzeczywiste przepływy pieniężne z nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę, 
przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci 
chłodniczej oraz planowane koszty i przychody z ich eksploatacji. 

Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona na okres cyklu życia planowanej 
jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej. 

7. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa  
(w przypadku, gdy składający wniosek działa przez pełnomocnika). 

 
Opłaty 
Opłata skarbowa: 

1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł, 

2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną 
ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie 
narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte 
odszkodowaniem Skarbu Państwa). 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jastrząb.  

 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 
  

NUMER KONTA 

59 9115 0002 0080 0800 8961 0006 

  
  



Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu  

1. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko: 

a. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przedmiocie obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony 
środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 
2000, zamiast opinii dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia. 

b. Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku 
przedsięwzięć wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, a także 
zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz innych decyzji określonych 

Ustawą UUOŚ. 

c. Opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli 
planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której 
funkcjonowanie wymaga takiego pozwolenia. 

d. Opinia lub uzgodnienie organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. 

Właściwy organ wydaje w/w opinię lub uzgodnienie w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania dokumentów. Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w 
terminie do 14 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

a. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. 

b. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji 

przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu 
przyrody -  
w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez 
obszar rezerwatu przyrody. 

c. Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku 

przedsięwzięć wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, a także 
zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz innych decyzji określonych 

Ustawą UUOŚ. 
d. Opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli 

planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której 
funkcjonowanie wymaga takiego pozwolenia. 

e. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym do wydania 

oceny wodnoprawnej, chyba że organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

  
3. Właściwy organ dokonuje uzgodnienia oraz wydaje opinię w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania dokumentów. Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii  
w terminie do 30 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

 
 
 

 



 

 

 
Informacje dodatkowe dla klienta  

a. Zgodnie z art. 74 ust. 3a Ustawy UUOŚ, stroną postępowania o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu 
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się: 
- działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane 
przedsięwzięcie; 
- działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; 
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 
może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 
aktualnym przeznaczeniem. 

b. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy UUOŚ, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

c. Zgodnie z art. 63 ust. 5 Ustawy UUOŚ, w przypadku stwierdzenia w drodze 
postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

d. Zgodnie z art. 63 ust. 5a Ustawy UUOŚ, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia 
postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane. 

e. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, przedkładany Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66 i 
74a Ustawy UUOŚ. 

f. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy UUOŚ w związku z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, zawiadomienie 

stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego 
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie 
pisma  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 
administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 

ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
g. Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy UUOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

h. Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy UUOŚ organizacje ekologiczne, które powołując się 
na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli 
prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony 

przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. 
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji 
ekologicznej służy zażalenie. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia 
odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także 
w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie 
odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim 
postępowaniu. 



i. Zgodnie z art. 75 ust. 6 Ustawy UUOŚ w przypadku przedsięwzięcia realizowanego 

w całości lub części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony 
środowiska. 


