
 

IK/WI/04 
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY 

NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Dotyczy 
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   

 
Akt prawny 
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. 

 
Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska 
38 - 200 Jasło, Rynek 12, pokój 308C, tel. 13 448 63 55  
godziny pracy: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30 - 14.00. 

 

Wymagane dokumenty 
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, w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;  

2. 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; 

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej 
lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, 
o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną 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; 

5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub 
elektronicznej, wydane 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; 

6.  w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 
10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 



polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 
realizacji; 

7. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 
z zał. do ustawy o opłacie skarbowej – pozycja nr 45. 
 

1a.  Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa 
w pkt 5. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, 
o którym mowa w  pkt 5, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania 
przekracza 10. 
3a. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie 
zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten 
rozumie się: 
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 
przeznaczeniem. 

 

Sposób załatwienia sprawy 
Wniosek wg formularza FO/IK/WI/04/01 składany w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta 
w Jaśle, ul. Rynek 12, pokój nr 19. 
 

Opłaty 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zał. do 
ustawy o opłacie skarbowej – pozycja nr 45 w wysokości 205 zł. 
 

Czas załatwienia sprawy 
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie 
Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia w zależności od 
terminu otrzymania wymaganych prawem opinii i uzgodnień). 
 

Inne informacje istotne dla interesantów 

- weryfikacja kompletności złożonych dokumentów,  
- ustalenie stron postępowania,  
- zebranie wymaganych prawem opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
  przedsięwzięcia na środowisko , w zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia 
- zebranie wymaganych prawem uzgodnień  
- przyjmowanie  uwag i wniosków, przeprowadzenie  rozprawy administracyjnej  
  i ewentualnie oględziny w terenie,  
- umieszczanie danych w publicznie dostępnym wykazie (wniosek, postanowienie, decyzja  
  środowiskowa). 


