
 
Informacja do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. 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.). 
 
1. Zgodnie z art.72 ust. 1 i 1a w/w ustawy, 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 oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 
późn. zm.); 

2)   decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3)   decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4)   (8) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie lub 
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie 
kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji , podziemne 
składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

5)   decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

6)   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na 
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

7)   decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz 
budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień 
budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o 
szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się 
skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o 
walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, 
występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc 
masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

8)   decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.); 

9)   decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); 

10)  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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 687); 

11)  decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.); 

12)  decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.); 



13)  decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.); 

14)  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, 
poz. 340 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951); 

15)  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 

16)  decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.), o ile jest to wymagane; 

17)  decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136); 

18)  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; 

18a)  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 
2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 
oraz inwestycji towarzyszących; 

19)  zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska 
odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 
r. - Prawo atomowe; 

20)  decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 
lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.); 

21)  zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

1a. 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. 
 

 
 
2. Wymagane dokumenty: 
 
o Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na 
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust 1 pkt. 3 ustawy 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.) – w celu jak 
najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych 
uzgodnień z innymi organami, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 
prosi o składanie 3 egzemplarzy mapy. 

o Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  zawierający dane, o których mowa w 
art. 66 ust. 1 w/w. ustawy, w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie 
zakresu raportu w trybie art. 69 w/w. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia.  

o Kartę informacyjną przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 w/w. 



ustawy, w 3 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych. 

o Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie 
do art. 74 ust. 1 pkt 6 w/w. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1a – 1c, tj. 

o 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, wypis z rejestru 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 mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko,  
wypis z rejestru przekłada się w terminie 14 dni od dnia w którym postanowienie stało się 
ostateczne.  

o jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 
i 5 w/w ustawy oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III  klasy 
budowli nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów. 

o w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora należy, zgodnie z art. 33 Kpa, 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

 
3. Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2012r., poz. 1282, z późn. zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia wynosi 205 zł. 

o Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury w kwocie 17 zł. 

o Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pożytku publicznego zgodnie z obowiązująca ustawa o opłacie 
skarbowej 

o Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 
decyzji. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku. 

 
Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto:  
66 8693 0006 0000 0172 2003 0003 
Urząd Gminy Puchaczów  
ul. Lubelska 22 
21-013 Puchaczów 
 
4. Miejsce składania dokumentów: 

 
Urząd Gminy Puchaczów – sekretariat 
ul. Lubelska 22 
I pi ętro, pok. 6 
tel. (81) 75-75-057  

 


