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Karta Usługi  
Nr OŚiGW/12 

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH  

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Biuro referatu pry ul. Piłsudskiego 6/10, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504 

Sposób załatwienia sprawy  Wydanie decyzji   

Wymagane  
dokumenty  

1. Wniosek 
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących 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 informacyjną przedsięwzięcia; 

3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

(wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów) – karta informacyjną 

przedsięwzięcia; 

UWAGA: 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. 

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie; 

5. 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; 

6. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 
nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy 
budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona  
w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 
wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

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, 
- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej. W razie 
wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu, w zakresie 
niezbędnym do wykazania, że liczba stron przekracza 10. 

8. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy 
ooś (tj. 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), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są 
do realizacji; 



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

10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej) w wysokości: 
205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
(w przypadku, gdy wnioskodawca występuje poprzez pełnomocnika, należy przedłożyć 
pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa, zgodnie  
z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego). 

Wymagane formularze 
i miejsce ich udostępnienia 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - druk dostępny na stronie 
internetowej www.kolbuszowa.pl lub w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10 

Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205 zł 

Termin załatwienia sprawy  W ciągu 60 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za 
pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

Pozostałe Informacje 

1. W przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 10 zawiadomienie zostaje podane 
stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl 

2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu 
postępowania administracyjnego. 

 

Opracował: Grzegorz Łagowski – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.04.2022 

Sprawdził:  Krzysztof Matejek – Sekretarz  – 26.04.2022 

Zatwierdził: Burmistrz Kolbuszowej– 26.04.2022 

 

 

http://www.kolbuszowa.pl/
http://www.kolbuszowa.bip.gmina.pl/

