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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
I

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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
ustawa z 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
 Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska
Pokój 8
Tel.:81 517 50 85 wew. 27
Pracownik: Dawid Tyburek

III

Wymagane wnioski
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (wzór do pobrania).

IV

Wymagane załączniki










poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w trzech
egzemplarzach,
w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech
egzemplarzach), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu
raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach,
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko- kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz kartę informacyjną
przedsięwzięcia przedkłada się wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych,
wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł,
w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć
oryginał pełnomocnictwa (dowód opłaty pełnomocnictwa należy dołączyć do
pełnomocnictwa).
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V

Dokumenty do wglądu
 W przypadku składania kserokopii dokumentów przedkłada się do wglądu
oryginały

VI

Termin załatwienia sprawy
 Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku

VII

Opłaty
 Skarbowa w wysokości 205 zł za wydanie decyzji.

VIII

Tryb odwołania
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy
Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

IX

Uwagi
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla przedsięwzięć
mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
 Po otrzymaniu kompletnego wniosku organ wydający decyzję zasięga opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz właściwego Państwowego
Inspektora
Sanitarnego
dotyczącej
potrzeby
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania na środowisko.
 Jeśli po przeanalizowaniu wniosku wraz z załącznikami oraz po uwzględnieniu
opinii w/w organów zostanie stwierdzona potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia
Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a organ prowadzący procedurę po otrzymaniu kompletnego raportu
przeprowadza 21 dniowe postępowania z udziałem społeczeństwa, a następnie
uzgadnia warunki decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Lublinie oraz występuje o opinie do odpowiedniego Państwowego Inspektora
Sanitarnego. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii Wójt Gminy
Niedrzwica Duża wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Jeśli przeanalizowaniu wniosku wraz z załącznikami oraz po uwzględnieniu opinii
potrzeba przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko nie
zostanie stwierdzona wówczas zostaje wydana decyzja o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania kończąca postępowanie.
Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Dawid Tyburek

Ryszard Próchnicki

Adam Kuna
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