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ŚROW/002 

 

Wydanie 4  

z dn. 

12.01.2016r. 

KARTA INFORMACYJNA  

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA 

REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

II. Wymagane załączniki:  
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma 

elektroniczna); 

2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

3. 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; 

4. 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 i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa 

w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, 

oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

5. 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, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c; 

1a 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, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kopię 

załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. 

1b. 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, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 
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wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od 

dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących 

urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

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. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 

ten został uchwalony, albo informację o jego braku; 

8. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł 

9. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał 

pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty 

skarbowej w wysokości 17 zł. 

III. Dokumenty do wglądu: Nie dotyczy. 

IV. Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205,00 zł  

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego w 

Nasielsku lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w 

Nasielsku – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 18 8226 0008 0000 1746 2000 

0002.                

V. Termin załatwienia sprawy: Sprawa indywidualna 

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 203 

(II piętro), tel. (23) 69-33-101 i pokój nr 209 (II piętro), tel. (23) 69-33-108. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

VIII. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza 

Nasielska terminie 14 dni od daty doręczenia. 

IX. Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy. 

X. Podstawa prawna:  

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

Dz.U. z 2016r., poz. 23) 

2. 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 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), 

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

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 

213, poz. 1397 ze zm.) 

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

ze zm.) 

XI. Uwagi: Brak. 

 

 


