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KUP RiOŚ-05                              RiOŚ.6220.  .2016 

 

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

ZGODY  

NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek - druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn  pokój nr 16 oraz                 w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę ? 

2.  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. 

3.  Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy 

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 2013r., 

poz. 1235), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości 

gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2,  

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - mapę 

sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu 

granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie. 

5. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla których raport o oddziaływaniu  

na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku  o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie 

zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

Wymienione dokumenty należy przedłożyć w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

6. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia – 

w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 

nośnikach danych. 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn . 

Stanowisko : Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

Pokój nr 16 

tel. 62 7528079, e-mail: srodowisko@stawiszyn.pl   
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TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni, przy czym do terminów tych nie wlicza się 

okresów oczekiwania na niezbędne opinie i uzgodnienia. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydawana jest decyzja administracyjna. 

 
 

OPŁATY 

205,00 zł  za wydanie decyzji. 

 

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 . 

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem 

Burmistrza Stawiszyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa 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 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213 poz. 1397). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., 

poz. 33 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.). 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 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 ze zm.), określonych zgodnie z art. 

173 ust. 2 ww. ustawy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 

1397). 

2. Decyzja o 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 otrzymaną decyzją. 

3. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać 

wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. 

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 17.06.2016 r. 


