Informacja do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4. 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 oraz koncesji na
podziemne składowanie dwutlenku węgla,
a. 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,
b. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie
koncesji na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
6. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru,
piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,
7. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
8. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
9. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
10. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
11. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
12. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
13. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
14. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
15. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych,
16. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszącej,
17. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów
promieniotwórczych,
18. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,
19. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenie na
zbieranie i przetwarzanie odpadów,
20. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Wymagane dokumenty:
1.

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 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę
informacyjną przedsięwzięcia
3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę
informacyjną przedsięwzięcia;
3a) 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;
4. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;
1a. 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 na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1
pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o którym
mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2.

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w
terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostatecznej
w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 45, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej
oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o
której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony
środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten
został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej,
7. 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, z
zastrzeżeniem :
ust. 1a 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, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się
wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
Ust.1c 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 na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1
pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o którym
mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
8. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww.
ustawy, w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
nośniku danych; Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ilekroć w ustawie jest mowa o karcie informacyjnej
przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym
przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a. rodzaju, 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, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody,
surowców, materiałów, paliw oraz energii,
5.

rozwiązaniach chroniących środowisko,
rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
g. ‘możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
h. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
i. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej;
9. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora należy zgodnie z art. 33Kpa dołączyć
oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
10. opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015
r., poz. 783, z późn. zm.):
• za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - 205 zł.,
• za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17
zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 lub
bezgotówkowo na rachunek tego organu
Informacje dodatkowe:
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz
nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu,
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
• Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania
administracyjnego,
• Miejsce składania dokumentów:
1. Urząd Gminy 64-800 Chodzież, ul. Notecka 28 sekretariat .
2. Za pośrednictwem operatora pocztowego
e.
f.

