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Nr OŚ/01 
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Podstawa prawna 

� Art. 71 ust.2 ustawy z dnia 9 lutego 2016 roku o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353. ze. zm.) 
 

Sposób załatwienia sprawy  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Wymagane dokumenty 

� Wniosek sporządzony samodzielnie zawierający następujące elementy:  

− imię, nazwisko wnioskodawcy 

− adres wnioskodawcy 

− regon, nr tel. kontaktowego 

− nazwę przedsięwzięcia 
� Załączniki do wniosku:  

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; 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kart ę 
informacyjną przedsięwzięcia; 

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia 
przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem  
w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 3 egzemplarze: 

4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze; 

5.     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- 3 egzemplarze; 

6.      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 – 1 egzemplarz.  

 
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 ewidencyjnej, oraz wypis 
z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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 
ewidencyjnej oraz wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało 
się ostateczne. 
Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, oraz przedsięwzięć dotyczących 
urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru. 
7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli 

plan ten został uchwalony *  ; 
8. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji: 

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 - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i 
górnicze; 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 - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej 



szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze  prowadzonych w granicach przestrzeni 
niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 
piętrzących I, II i III klasy budowli, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali 
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;  

9. W przypadku przedsięwzięć wymagających  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 2015r. poz. 2031), wykaz działek 
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów,  
o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

10. oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza wraz z dowodem uiszczenia 
opłaty w wysokości 17 zł; 

11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
        w wysokości   205 zł.  
Płatne z góry na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Kańczuga, 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, Filia w Kańczudze, Ul. Rynek 11, 37-220 Kańczuga  
nr 52909600042004004167130001 

Opłaty  

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje: 
−  od dokonania czynności urzędowej  - z chwilą  dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o 

dokonanie czynności urzędowej : 
     205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
                 realizację przedsięwzięcia 
     17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

 

Termin załatwienia sprawy  
Niezwłocznie.  Gdy sprawa  wymaga  przeprowadzenia postępowania  wyjaśniającego – nie później niż w 
ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest  szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania 

Tryb odwoławczy  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  

Komórka  
odpowiedzialna  

 Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska  

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Katarzyna Rabczak – inspektor  
I piętro, pokój 19,  tel.  (016) 642 37 10   

Inne informacje  
Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach zgody  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 otrzymana decyzją. 

Opracował: Katarzyna Rabczak – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami 17.02.2017 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz – 22.02.2017 r.  
Zatwierdził:. Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 23.02.2017 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


