
 
 

KARTA USŁUGI DLA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

 
 

Wymagane dokumenty: 

 

Wniosek, który powinien zawierać: 

- dane Wnioskodawcy, adres, 

- nazwę przedsięwzięcia, 

- numery działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie, 

- kwalifikację przedsięwzięcia do odpowiedniego/odpowiednich rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) 

- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Załączniki do wniosku: 

 

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko (określonych w § 2 niżej wymienionego Rozporządzenia Rady 

Ministrów): 

 

1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający informacje, 

o których mowa w art. 66 ustawy, w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem 

w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; 

 

2. w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy – kartę 

informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w 

wersji elektronicznej. 

 

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko (określonych w § 3 niżej wymienionego Rozporządzenia 

Rady Ministrów): 

 

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

 

2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w 

postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o 

którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (*przez obszar ten rozumie się 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu: działki 



 
 

na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się 

w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem) – w 4 egzemplarzach. 

 
3. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej 

czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, 

na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (*przez 

obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego 

terenu: działki na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, 

zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem) wraz z wyznaczoną odległością , 

odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych 

niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na 

podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt. 3 – w 4 

egzemplarzach. 

 

4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej 

lub elektronicznej, 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, o którym mowa w ust. 3a zdanie 

drugie*, z zastrzeżeniem ust 1a – w 4 egzemplarzach. 

  

5. 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, oraz 

przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, III klasy budowli 

inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą 

dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, 

oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie* - w 4 

egzemplarzach. 

 



 
 

6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 

ust.1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 

przygotowawczych na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane 

są do realizacji – w 4 egzemplarzach. 

 

7. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 205 zł 

na rachunek Urzędu Gminy Kawęczyn. 

 

Odpowiedzialny Referat: 

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska 

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn  

tel. 63 288 59 22 

 
Opłaty: 

-opłata skarbowa za złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – 205,00 zł 

- opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – 17,00 zł 

 

Termin i sposób załatwienia: 

1 miesiąc lub gdy sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia 

złożenia kompletnego wniosku. 

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego „do terminów 

określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z 

winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu”. 

 

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą 

wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm). 

 

2. 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 (Dz. U. z 2020 r., poz.283 z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1546 z późn. zm.) 



 
 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1839). 

 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

Informacje dodatkowe: 

Na podstawie art. 72 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 2020 r., poz.283 z późn. zm.) należy 

pamiętać, że: 

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 

ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, 

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem art.72 ust. 4 i 4b, 

 

- złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile 

strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega 

etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 

1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia 

uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji 

warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 

- w okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje 

się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego 

przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej decyzji, o których mowa w 

ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów 

realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 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. 
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