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KI-32 

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Budynek B, pokój nr 5. 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 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 - zwana dalej ustawą ooś (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z 
późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 71).  

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - karta 
informacyjna przedsięwzięcia - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej 
oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w 
liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego 
postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 

 W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia - raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w 
formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie 
elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu 
prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 

 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 
Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz 
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 
ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 
przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 
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znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy 
ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ 
prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron 
postępowania, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie 
stało się ostateczne.  

 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub 
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, przedsięwzięć dotyczących 
urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, nie 
wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ 
prowadzący ewidencje gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stron 
postępowania.; 

 mapa 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 przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w 
art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 
składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń 
piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast kopii 
mapy poświadczonej przez właściwy organ - mapę sytuacyjno-wysokościową 
sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic 
terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie;  

 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; 

 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie 
przewidziane są do realizacji; 

 analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne; 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej; 

 w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, 
pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa 
zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. 

IV. OPŁATY 

 205,00 zł - tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na …. 

 17,00 zł - tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do przedsięwzięcia 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w terminie nie 
dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu 
Miasta Garwolina. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do 
dwóch miesięcy (do terminu wydania decyzji należy doliczyć czas oczekiwania na 



uzgodnienia i opinie organów uczestniczących w postępowaniu).  

 Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

 Brak 

 


